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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op de agenda van de raadsvergadering van 1.5 april 2021 staat een brief van het college van B&W waarin de
raad wordt opgeroepen de Nota hondenlosloopbeleid 2019 opnieuw te agenderen. De nota heeft destijds veel
onrust teweeggebracht bij ons, een groot aantal bewoners én hondenbezitters, in Park Brederode. Onze open
tuinen grenzen direct aan het losloopgebied dat het college bedacht heeft op de bleekvelden in Park

Brederode. Dit heeft geresulteerd in meerdere zienswijzen en signalen richting college en raad, waarvan u een
selectie als bijlage aantreft. Daarnaast treft u enkele media aan die in onderstaand schrijven de revue passeren.

Terecht heeft uw raad het college van B&W in2O2A middels een motie verzocht de nota aan te houden ter
besluiWorming. ln haar brief d.d. 9 maart 2021 stelt het college nu voor het voorgestelde beleid als proef in le
voeren. Als burger en direct belanghebbende voelen wij ons door deze handelswijze geschoffeerd. Omdat de
voorgestelde proef onverkort geënt is op het initiële voorstel en daarmee volstrekt voorbijgaat aan de
bezwaren en bedenkingen die aangevoerd zijn vanuit de omgeving. Niet alleen omdat de voorgenomen
beperking voor hondenbezitters bij Caprera en Wethouder van Gelukpark tot een desastreus waterbedeffect
zal leiden in Park Brederode, maar vooral ook omdat we dit uit de media moeten vernemen.

ln de afgelopen twintig jaar heeft Park Brederode zich stukje bij beetje ontwikkeld tot wat het nu is: een park

en woonomgeving van een ongekende kwaliteit. Zelfs voor Bloemendaalse begrippen. De ligging aan de

binnenduinrand en de mix van oude en nieuwe architectuur dragen daaraan bij. Maar het landschap is zonder
twijfel de centrale kwal¡te¡t. De bleekvelden, het water en de oude bomen z'rjn de dragers van het plan; het
fundament. Het centrale parkgebied is een schoolvoorbeeld van de integrale benadering die in de

landschapsarchitectuur toenemend weerklank vindt. Landschap, ecologie en openbare ruimte gaan hier hand

in hand. Dat is een wankel evenwicht, kwetsbaar en daardoor prachtig. Het is vast niet aan uw aandacht
ontsnapt dat de bleekvelden zijn opgenomen in de lijst van Biizondere Provinciale Landschappen in Noord-
Holland. Het open karakter is zelfs benoemd als kernkwaliteit. Een hoge concentratie loslopende honden, al

dan niet afgegrendeld met een hek, is volstrekt tegengesteld aan deze verworven kernkwaliteit.

Deze kwaliteit ontstaat niet eenvoudigweg. Het vergde vereende krachten, een enorme ambitie en meer dan

twintig jaar vasthoudendheid van vele betrokkenen. De gemeente Bloemendaal heeft ontegenzeggelijk
bijgedragen aan de waardes die ontstaan zijn. Ze heeft deze ook extra willen beschermen door in het
bestemmingsplan bijzondere bepalingen op te nemen, speciaal bedacht voor dit project en deze plek; parken,

ecologische, cultuurhistorische en natuurlandschappelijke waarden. Maar ook de bewoners en ontwikkelaars
hebben bij mogen dragen aan de realisatie en instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit: er zijn eveneens

bijzonder bepalingen van kracht voor gebouwen, erven en erfafscheidingen. Nu deze kwaliteit binnen en buiten
onze gemeente wordt erkend, moet dit intact worden gehouden en zelfs verstevigd.

Het - uit de losse pols - projecteren van een hondenlosloopgebied op de bleekvelden is funest voor de waardes
die hier met veel energie zijn gecreëerd en in stand gehouden. Loslopende honden verstoren op brute wijze
het evenwicht tussen landschap, ecologie en vrij toegankelijk openbare ruimte. Dat getuigt niet bepaald van
goed rentmeesterschap van de zijde van de gemeente, die na de realisatie van het plan verantwoordelijk is

geworden voor het openbaar gebied. Als onderbouwing van de locatiekeuze voor de bleekvelden verwijst het
college naar het kennelijke verzoek van drie hondenbezitters uit de buurt. Maar dat is niet relevant en vooral
niet goed genoeg. Of moeten we van geluk spreken dat zich geen drie liefhebbers van motorcross hebben
gemeld bij het gemeentehuis?
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Het college ontkent met d¡t voorstel haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een gedegen

belangenafweging en een transparant proces. Het gebrek aan onderbouwing wekt de indruk van een
bestuurlijk proefballonnetje. Uit de correspondentie van het college spreekt vooral het perspectiefvan de
hond(en)bezitter. 'Wij willen dat hondenbezitters kunnen spelen en rennen met hun hond'. Wij zouden daar in
dit specifieke geval het belang van bewoners, wandelaars, ouderen en met name kinderen tegenover willen
stellen, namelijk dat ze lekker ongestoord buiten kunnen lopen en spelen zonder het gevaar te lopen achterna
gezeten of aangevallen te worden door honden. Dat wordt uitgesloten met de komst van een

hondenlosloopgebied.

Zoals gezegd heeft dit reeds in 2020 tot veel onrust geleid. Met de brief van 9 maart 2021 doet het college er
nog een schepje bovenop. Hoe moeten wij ons een proef voorstellen? Wanneer wordt deze proef als mislukt of
succesvol beschouwd? Wanneer dagelijks 40 geparkeerde auto's het bleekveld kapot hebben gereden?
Wanneer meer dan 100 kilo hondenpoep niet werd opgeruimd, of wanneer minder dan 50 kuilen in het
bleekveld zijn gegraven? Wanneer de helft van de bewoners niet meer naar buiten durft omdat rottweilers los

door de tuinen lopen? Als meer of minder dan 4 katten en konijnen worden doodgebeten? Wanneer de

ooievaars en herten voorgoed zijn verjaagd? Of misschien wel wanneer een peuter in het gezicht werd gebeten
omdat deze met een balletje in eigen tuin speelde toen een speelse loslopende pitbull passeerde? We mogen u
graag in dit kader herinneren aan het feit dat onze tuinen, volgens het bestemmingsplan een open karakter
hebben en slechts door een lage en dunne beukenhaag worden gescheiden van het bleekveld. Wie bepaalt de

criteria voor succes? Wie durft het aan deze bovengenoemde reële voorbeelden uit de overlastpraktijk van

Caprera en Wethouder van Gelukpark weg te strepen tegen een proef ten faveure van 3 hondenbezitters, juist

op deze prachtige, kwetsbare en kinderrijke plek midden in een woonwijk? Bladert u gerust eens door een
selectie van foto's en video's in de bijlagen en oordeel zelf of de reeds ontstane overlast minimaal
vertienvoudigd kan worden met het voorgenomen plan. En stel dat de gemeente het toch doordrukt en
achteraf moet toegeven dat de proef is mislukt, hoe wordt dan de aangerichte (im)materiële schade en angst

hersteld bij mens en dier? Deze plek en alle geleverde inspanning verdient het niet verkwanseld te worden met
een ondoordacht en ongefundeerd voorstel met potentieel verstrekkende gevolgen die niet reparabel zijn.

Op uw website lazen wij dat wij langs deze weg zaken onder de aandacht van de raad mogen brengen. Met
deze brief hebben wij dankbaar gebruik willen maken van deze gelegenheid. Het zal duidelijk zijn: Wij willen
geen proefballonnen, we wonen niet in een proeftuin en onze kinderen, wandelaars en ooievaars zijn geen

proefkonijnen.

Wij hadden u vriendelijk willen verzoeken het college te bewegen af te zien van de voornemens en proeven

zoals omschreven in haar brief van 9 maart 2021. Met het oog op de aanhoudende onrust, de beroerde
procesgang en de evidente ongeschiktheid van de locatie zouden wij u bij nader inzien willen vragen om,
vooruitlopende op verdere experimenten en beraadslagingen, een motie aan te nemen waarin u Park

Brederode definitief uitsluit als potentiële locatie voor een hondenlosloopgebied in de verdere beleidsvorming
en zelfs een strenger handhavingsbeleid gaat hanteren tegen de reeds toegenomen hondenrecreatiedruk als
gevolg van het verschenen artikel in het Haarlems Dagblad.

Dank voor uw aandacht!

namens tientallen buurtbewoners

Hoogachtend,
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Bijlagen

L. Notahondenlosloopbeleid

2. Motie Nota losloopbeleid - 2019

3. Brief DS Landschapsarchitecten -04-02-2020
4. Brief zienswijze Van Koppen en Jager inclusief handtekening en - 07-O2-2020

5. Brief hondenlosloopbeleid Gemeente -O9-O3-2OZL
6. Artikel Haarlems Dagblad - 24-O3-202L

7. Ongewenste hond valt kat aan in tuin
8. Kuil gegraven in Park Brederode door hond - i.
9. Kuil gegraven in Park Brederode door hond - 2
10. Groep loslopende honden

11. Gemuilkorfde ongewenste Rottweiler in tuin
12. Ongewenste Rottweiler loopt op erf en om huis van bewoner
13. Loslopende hond valt dier aan, bezitter te laat
14. Ongewenste hond in tuin
15. Honden proberen tuin in te komen

16. Twee ongewenste honden in tuin, eigenaar doet niets

17. Fietser laat honden loslopen op bleekveld
1.8. Loslopende pitbull

19, Foutparkeren op bleekveld

20. Achtergelaten zakken hondenpoep in Wethouder van Gelukpark
2t. 2.069 hondenbezitters die problemen en schade constateren door loslopende honden
22. Bevolkingsdichtheid tot 15 jaar, vóór oplevering Carré

23. Hertenfamilie 1

24. Hertenfamilie 2

25. Foeragerende ooievaar

26. Foeragerend ooievaarspaar

27. Ooievaar op bleekveld

28. Kinderen geconfronteerd met galopperende paarden op bleekveld

Bovenstaande bijlagen vormen slechts een selectie van het beschikbare beeldmateriaal, waarvan een
aanzienlijk deel ook beschikbaar is in video. Enkele afbeeldingen uit de bijlagen zijn als fragment uit de video's
gekozen om de situatie te duiden en de mailbox te sparen.
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