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Hart

voor
Bloemendaal
Motie vreemd aan de orde van de dag: Park Brederode geen hondenlosloopgebied

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 8 juli 2021
Constaterende dat:

Er op 11 februari 2020 unaniem een motie aangenomen is met het verzoek om de
nota hondenlosloopbeleid 2019 in ieder geval aan te houden totdat sprake is geweest
van een inspraaktraject;
De situatie op Park Brederode intussen wel, vooruitlopend op een 'proef' die werd
aangekondigd, is geëvolueerd waardoor op dit moment in de praktijk sprake is van
honden die door de bezitters niet zijn aangelijnd en in het gebied vrij loslopen en
rennen;
Dit het gevolg is van de brief van het college dd. 9 maart 2021 aan de gemeenteraad
waarin wordt voorgesteld de bleekvelden op Park Brederode te gebruiken als
losloopgebied tot 31 december 2021;
Het college hiermee gehoor heeft gegeven aan uitsluitend enkele hondenbezitters uit
Park Brederode en omgeving, maar geen sprake is geweest van participatie
voorafgaand aan het invoeren van deze proef;
Deze praktijk op bezwaren stuit i.v.m. de gevolgen hiervan voor de veiligheid van
mens en dier in het park, schade aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden
en risico's voor de volksgezondheid alsmede inbreuk op privacy;
De ontstane situatie in Park Brederode haaks staat op wat het college in de brief van
9 maart 2021 beoogde, nl dat hondenlosloopgebieden moeten voldoen aan de
voorwaarden: veilig, geen hinder, schoon en geen schade, wat overduidelijk blijkt
uit de fotorapportages en verslagen van diverse bewoners in het Brederodepark.
Van mening zijnde dat:

De brief van het College van B&W van 9 maart 2021 over het hondenlosloopbeleid geen
recht doet aan het uitvoeren van bovengenoemde motie.
Park Brederode niet geschikt is als gebied om honden los te laten lopen omdat er in het
park ook wordt gewoond.
Loslopende honden in een woongebied tot onveilige situaties kunnen leiden dan wel
kunnen zorgen voor een gevoel van onveiligheid en bovendien door inwoners overlast
kan worden ervaren
Schade aan de bleekvelden ongewenst is.

Verzoekt het College:

Park Brederode te voorzien van borden waaruit duidelijk blijkt dat sprake is van een
aanlijnplicht voor honden;
In het nieuwsblad Bloemendaal een bekendmaking te publiceren waarin dit wordt
bevestigd;
Te zorgen voor handhaving opdat het gebod wordt nageleefd
Want Park Brederode is geen hondenlosloopgebied en daar dient het beleid ook op te
worden ingesteld en afgestemd.

HvB
M Roos, fractievoorzitter
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