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Losloopbeleid Bloemend aal 2020

Plattegronden met voorgestelde loslooplocaties

Geachte leden van de gemeenteraad,

Begin 2020 lag het nieuwe losloopbeleid voor de gemeente Bloemendaal ter inzage. Op 11 februari

2020 heeft uw raad een motie over dit nieuwe beleid aangenomen. Op grond van deze motie is de

besluitvorming over het beleid aangehouden. Wij vragen uw raad het hondenlosloopbeleid toch te

agenderen. ln deze brief leest u waarom.

Door corona is overleg in de Commissie Grondgcbied tot nu toe niet gelukt

ln de aangenomen motie vraagt uw raad aan het college de besluitvorming aan te houden. Uw raad

geeft aan de nota, mét ingebrachte zienswijzen, eerst te willen bespreken in de Commissie

Grondgebied. Ook wil uw raad vóór de behandeling in de Commissie Grondgebied een

beeldvormende avond, wellicht ter plaatse, houden. Door corona was het steeds niet mogelijk om

een beeldvormende avond te organiseren.

Zoals het er nu naar uitziet houdt corona ons voorlopig nog in haar grccp

De huidige lockdown duurt nog tot zeker 15 maart. Ook daarna is het nog onzeker wanneer fysieke

bijeenkomsten in het gemeentehuis weer mogelijk zijn.

Honden zijn tijdens corona nog populairdere huisdieren geworden, maar honden moeten ook

vrij kunnen bewegcn
Wij willen dat hondenbezitters kunnen spelen en rennen met hun hond. Daarvoor wijzen we

losloopgebieden aan. Deze gebieden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Veilig zijn

Geen hinder geven

Schoon zijn

Geen schade veroorzaken
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Voor zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters is nu niet altijd duidelijk wat de regels
zijn
Hierdoor ervaren niet-hondeneigenaren regelmatig overlast van loslopende honden. Ook willen
hondenbezitters graag nieuwe losloopplaatsen. Problemen die beide partijen ervaren:

o Onduidelijk was een losloopgebied is
o Sommige losloopgebieden zijn onveilig voor hond en verkeer
o Onduidelijkheid aanlijnplicht Wethouder van Gelukpark

' Vraag naar regels in wandelpark Caprera vanwege bijtincidenten (doodbijten reeën)
o Huidige aanwijzingsbesluit sluit niet aan bij de werkelijkheid

Om inwoners de gevraagde duidelijkheid te bieden willen we graag een besluit nemen over
het hondenlosloopbeleid
Het voorjaar komt er weer aan. ook meer niet-hondenbezitters zullen weer meer gebruik maken van
de openbare ruimte. We begrijpen dat het door corona moeilijk is om een fysieke bespreking te
organiseren. Maar het moet ook voor iedereen duidelijk zijn waar ze op een prettige manier gebruik
kunnen maken van de buitenruimte.

Dit kan bijvoorbeeld door het beleid nu eerst ats proef in te voeren
Op die manier kunnen inwoners het nieuwe beleid alvast ervaren. Begin 2022 beoordelen we dan de
proef. De ervaringen uit de proef nemen we mee in de definitieve besluitvorming.

Dit betekent dat er tot en metsl-12-2021 de volgende regels gelden
We zullen de aanlijnplicht in het Wethouder van Gelukpark duidelijker communiceren en handhaven.
De losloopgebieden gedurende de proef zijn dan:

Bestaand Nieuw
Aerdenhout o Voetpad tussen de Van

Vollenhovenlaan en de
Leeuwerikenlaan;

o Het bos tussen de Juliana van
Stolberglaan en Bentveldsweg. Dit
geldt niet voor het noordelijke
gedeelte;

o Mr. H. Ensclledépark;
Bennebroek o De Geitenwei;

o Wandelpad rond Rottegat/Ringvaart
Zandlaan, ringdijk en noordzijde tot
Van Heemskerklaan

Bloemendaal Bloemendaalsebos met uitzondering
van het deel rondom het
Hertenkamp
Koningin Wilhelminaduin
Doodlopende gedeelte Johan
Verhulstweg (ook bekend als het
Bospad)

Hoge Duin en Daalseweg tussen de
Ter Hoffsteedeweg en de
Kijkduintrap

lo de Bleekvelden in Park
Brederode op verzoek van
een aantal hondenbezitters
uit Park Brederode en
omgeving

o Een klein deel van het park
in Park Brederode: ten
noorden Duin en Beeklaan
naast de directeurswoning
en rondom de vijver en
fruitla antje

B loemendaalaan Zee o Het Bloemendaalse strand van 1
januari tot 15 mei en 16 september
tot 31 december

c Het Bloemendaalse strand tussen de
strandopgang bij Parnassia en



strandpaal 59.500 van 15 mei tot 16

september
Overveen o Brouwerskolkpark
Vogelenzang o Het gebied ten zuiden en ten oosten

van de geluidwal in Vogelenzang-

oost, vanaf de achterkant van het
perceel Gravin Adahof 1 tot de brug
vlakbij het perceel Graaf

Albrechtlaan 19;
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ln februari 2022 organiseren we een biieenkomst om het jaar te evalueren

De precieze datum en vorm voor deze evaluatie werken we nog verder uit. Alle feedback die we in

2O2'l en tijdens de evaluatie krijgen nemen we mee in het defTnitieve besluit.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethou

burgemeester

secretaris




