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Hondenbeleid en reactie op motie inzake hondenlosloopgebieden
Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de toezegging, gedaan tijdens de vergadering van de
raadscommissie Bestuur en Middelen van 22 maart jl., om de raad te informeren over de uitvoering van het
huidige hondenbeleid. Aansluitend is door u in uw vergadering van 6 april jl. de motie M20 inzake de
hondenlosloopgebieden aangenomen. Onze reactie op deze motie geven wij ook in deze brief. De vragen van
de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp over dit onderwerp worden separaat beantwoord.
Huidige afspraken
Binnen de gehele bebouwde kom geldt een aanlijnplicht. Honden mogen niet loslopen op fietspaden,
wandelpaden en wegen binnen de bebouwde kom. Honden mogen wel loslopen in gebieden die door het
college zijn aangewezen als losloopgebied. Binnen de gehele gemeente geldt een opruimplicht voor
hondenpoep. Dit geldt ook voor de losloopgebieden. De volgende plaatsen zijn verboden voor honden:
speelweides, speelpleinen, sportvelden, schoolpleinen en hun omgeving, pleinen en velden bij buurthuizen,
monumenten, openbare zandbakken.
Alle regels en de meest actuele kaart met een overzicht van de losloopgebieden is online te vinden via:
https://www.denhelder.nl/Honden.
Informeren bewoners
Het is gebleken dat het communiceren van de losloopgebieden alleen via een online kaart niet voor iedereen
afdoende is. Buiten is het niet altijd direct te zien waar honden los mogen lopen en waar het verboden is voor
honden. Een bord kan hierbij ondersteunend zijn. Echter kunnen niet alle onduidelijkheden worden
weggenomen met het plaatsen van borden. Daarnaast is het door de raad vastgestelde beleid, dat er zo min
mogelijk borden worden toegepast in de openbare ruimte. Gezocht moet worden naar de beste manier
waarop gecommuniceerd kan worden over de losloop- en verbodsgebieden naar alle inwoners.
Proef Timorpark
Om de communicatie duidelijker te maken waar losloopgebieden beginnen en eindigen, is het gewenst dat
gebieden zoveel als mogelijk in zijn geheel wel óf niet als losloopgebied aangewezen worden. Een locatie
waar dit momenteel niet is, is het Timorpark. Het college wijzigt het huidige beleid in het Timorpark voor het
komende jaar, waarna de effecten hiervan worden geëvalueerd. Het gehele Timorpark, inclusief de
wandelpaden, wordt aangewezen als losloopgebied. Uitzondering hierop is de speelplek. Deze blijft verboden
voor honden. Ook de opruimplicht blijft gehandhaafd.
Evaluatie beleid
Na afloop van de proef in het Timorpark, wordt het gebruik, de communicatie en de handhaving geëvalueerd.
Dan wordt ook gekeken of een heroverweging van het hele beleid wenselijk is.
Deze uitvoering met deze proef dekt niet in volledigheid de motie, de behoefte aan meer helderheid is met de
motie overgekomen. De uitkomst van de proef in het Timorpark geeft vervolgens bouwstenen voor de
toekomst.
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Motie inzake hondenlosloopgebieden
1. De bordjes met de aanduiding "Losloopgebied" terug te plaatsen overal waar dat noodzakelijk
is i.v.m. de duidelijkheid over het begin en einde van een losloopgebied.
In het Timorpark wordt, in overeenstemming met de proef, bij alle ingangen een bord ‘losloopgebied’
geplaatst. Het verbodsbord bij het speelplekje blijft gehandhaafd.
2. Zorg te dragen dat de informatie op de kaart op de website van de gemeente met het overzicht
van de losloopgebieden in overeenstemming is met de werkelijkheid en omgekeerd, met als
uitgangspunt dat parken en plantsoenen zoveel als mogelijk in het geheel als losloopgebied
worden aangemerkt (behalve uiteraard die gebieden die volgens de APV verboden zijn voor
honden).
De online kaart wordt aangepast met de proef in het Timorpark.
In de praktijk is gebleken dat de gebods- en verbodsborden, paaltjes en ander mogelijke aanwijzingen buiten
niet altijd in overeenkomst zijn met de huidige online kaart. Op het moment dat een melding wordt gedaan van
een bord dat strijdig is met de huidige online kaart, wordt het betreffende bord zo snel mogelijk weggehaald.
Het huidige beleid stelt dat in de buitenruimte zo min mogelijk borden worden toegepast. Met uitzondering van
het Timorpark worden geen extra losloopborden geplaatst.
Den Helder, 26 mei 2021.
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