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Onderwerp

Losloopgebieden voor honden

Toelichting

Naar aanleiding van een tweet van de wijkagenten Bergen over
loslopende honden en het aanlijngebod in de gemeente is bij veel
hondenbezitters woonachtig in de gemeente Bergen en in de omgeving
onrust ontstaan. De mogelijkheid om met de hond vrij op het strand (in
de avonduren) en in het bos (buiten het broedseizoen) te lopen is voor
veel bewoners en bezoekers een van de aantrekkelijkheden van onze
stranden en bossen.
In de tweet meldt de politie ‘in verband met de vele meldingen omtrent
loslopende honden vanuit de politie het bericht dat een aanlijngebod
geldt voor Bergen NH’.
Vraag die bij de hondenbezitters leeft is waar mogen onze honden
(binnen en buiten het broed- & strandseizoen) vrij rondlopen en spelen?
Veel mensen geven aan dat de officiële losloopgebieden onbekend zijn
(met uitzondering van het strand)en / of niet vindbaar.

Vragen

Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:
1. Om hoeveel klachten over loslopende honden gaat het en in
welke periode? Wat is de aard van de klachten? Om welke
locaties gaan de klachten?
2. Heeft de politie voor de tweet uitging vooraf bestuurlijk dan wel
ambtelijk afgestemd met de verantwoordelijk bestuurlijk en
ambtelijke portefeuillehouders?
3. Hoe verhoudt deze oproep zich tot de bestaande uitvoeringsnota
Handhaving en Toezicht?
4. Wat is de status van het aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebied
uit 2009 na vaststelling van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2017?
5. Hoe verhoudt het aanwijzingsbesluit hondenlosloopgebied uit
2009 zich met de hondenlosloopplaatsen die al sinds jaar en dag
in gebruik zijn (zoals het Oude Hof)
6. Indien uitsluitend het strand als hondenlosloopgebied formeel
geldend is hoe verhoudt dit zich naar het oordeel van het college
met het dierenwelzijn (in het bijzonder van de hond).
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