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1. ONTWERPBESLUIT
Ingestemd met de aanpak van gedragsregels voor loslopende honden in Park Hitland en een
evaluatie daarvan eind 2019.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het openbare gebied Park Hitland mogen honden op een enkele uitzondering na
(vogelrustgebied in broedtijd) los lopen. Voor de aangelegde speelterreinen en het trimparcours
zou echter geregeld moeten worden, dat er geen honden op het speelterrein en trimparcours
mogen komen. Daarnaast zou ook de toenemende overlast van loslopende honden op fietspaden
aangepakt moeten worden.
De overlast van loslopende honden op fietspaden en de mogelijkheid van een aanlijngebod of
gedragsregels o.b.v. de Algemene Verordening Recreatieschap Hitland is al eerder met onder
meer de Werkgroep Hitland en het dagelijks bestuur besproken. Bij de laatste bespreking hierover
op 13 september jongstleden is onder meer gesteld, dat het de voorkeur zou hebben om de
overlast met concretere informatie te staven alvorens over te kunnen gaan tot bijvoorbeeld een
aanlijngebod of het instellen van gedragsregels. Omdat er geen concrete cijfers zijn met
betrekking tot de overlast is er nu mede in overleg met de toezichthouders voorshands tot een wat
andere aanpak besloten. Er is om te beginnen een tekst over het te verwachten gedrag van
honden (en baasjes) op de website van Park Hitland gezet. Dit kan verder uitgebreid worden met
meer gerichte informatie op de infoborden bij de speelterreinen en het trimparcours en bij de
fietspaden. Bij de speelterreinen en het trimparcours kan het voorts met kleine bordjes nog verder
worden aangevuld, waarbij die bordjes niet als verbod, maar wel als gedragsregel op naleving
worden gehandhaafd. Deze aanpak zal vervolgens eind 2019 in overleg met onze toezichthouders
/ handhavers geëvalueerd worden. Als de aanpak dan niet tot minder overlast heeft geleid dan
kunnen daarna mogelijke andere maatregelen besproken en genomen worden.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 15 september 2017, 13 september 2018 en 21 november 2018

4. PERSONELE GEVOLGEN
Geen.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Geen.

6. JURIDISCHE GEVOLGEN
Geen.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Directeur, Werkgroep Hitland en DB.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering en communiceren.

