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Context 

Met ons besluit van 6 november 2012 (kenmerk 2012.0064647) hebben wij een aantal 

losloopgebieden voor honden in Hoofddorp aangewezen. De met ons besluit van 6 
november 2012 aangewezen gebieden zijn vervolgens ingericht in het kader van de verdere 

uitrol van het gemeentelijk hondenbeleid in Hoofddorp. Voordat de uitrol plaatsvond is door 
het Gebiedsmanagement gesproken met een aantal betrokken bewoners in de omgeving 

van de Fruittuinen. Dit leidde er mede toe dat op de hondenkaart is aangegeven dat er in dit 

gebied geen honden welkom waren , met uitzondering van de paden waar honden 

aangelijnd moeten zijn . Nadat de uitrol had plaatsgevonden melden zich een aantal 

hondenbezitters die zich niet in voldoende mate vertegenwoordigd voelde door de bewoners 
met wie gesproken was 1 . 

Naar aanleiding van de naderhand ingediende zienswijzen hebben wij in overleg een nieuw 
plan gemaakt. 

Probleemstelling 

Hondenbezitters rondom de Fruittuinen vinden dat honden in de Fruittuinen ook los moeten 
kunnen lopen. 

Doelstelling 
In het kader van het gemeentelijk hondenbeleid streven wij qua gebruik een evenwichtige 

verdeling na van het openbaar groen over de verschillende gebruiksfuncties. 

Dit betekent dat bepaalde gedeelten specifiek voor spelende kinderen zijn bedoeld en 

andere gedeelten weer voor (loslopende) honden. Voor de Fruittuinen stelfen wij een 

verdeling vast. 

1 
De bewoners rondom de Fruittuinen hebben geen officiële bewonersvertegenwoordiging 
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Oplossingen 

Losloopgebieden voor honden wijzen wij aan op basis van artikel 2:57 lid 2 van de 

Algemene Plaatselijke verordening. Wij toetsen deze gebieden aan de volgende criteria die 
in de toelichting APV zijn benoemd: 

• Verkeersveiligheid 
• Voorkomen van beschadigingen aan eigendommen van derden 

• Voorkomen van hinder voor voetgangers 

• Bestrijding van verontreinigingen van speelplekken 
• Voorkomen van dierenleed (b.v. bijtincidenten met schapen en kippen) 

In het gemeentelijke hondenbeleid is tevens aangegeven dat uit moet worden gegaan van 

de volgende algemene criteria (aanvullend op de APV): 

• Drie tot vijf losloopgebieden per wijk 

• Relatief groot gebied 
• Het gebied moet op loopafstand bereikbaar zijn . 

Zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters hebben vanuit hun eigen belang een mening 
over de wijze waarop het gebruik van de Fruittuinen kan plaatsvinden. Wij hebben ervoor 

gekozen om zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters ruimte te geven in de 

Fruittuinen. 
Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten uit de APV en het gemeentelijk 

hondenbeleid wijzen wij een gedeelte van de Fruittuinen aan (westelijkdeel: gedeelte van de 
boomgaard) als honden losloopgebied. Wij hebben hierbij overwogen dat er een 

opruimplicht voor hondenpoep geldt en er bij dit gebied een hondenpoepbak staat. Een 

beschermde ecologische oever wordt buiten het losloopgebied gehouden. Het overig deel 

van de Fruittuinen (ten oosten van het voetpad dat door de Fruittuinen loopt) wordt een 

gebied waar, behalve op de paden, geen honden gewenst zijn . In dit gebied ligt ook een 

omheinde schapenweide. 

Effecten 
Door het aanwijzen van een extra losloopgebied in Hoofddorp centrum worden de 

mogelijkheden voor het loslopen van honden verruimd. Tevens zal de aanwijzing van het 

gebied naar verwachting bijdragen aan het acceptatieniveau van het aanl ijngebod op andere 

plaatsen in de openbare ruimte. 

Middelen 
De inrichtingskosten van de losloopgebieden (plaatsen borden) ramen wij op € 500,00. 

Deze kosten kunnen ten laste van de begroting worden gebracht (kostenplaats 93611101 
schone openbare ruimte). De handhaving van het aanlijngebod wordt meegenomen in de 

reguliere toezichthoudende taken. 

Juridische aspecten 
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de hondenbezitter ris icoaansprakelijk is voor zijn hond. 

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep 
instellen tegen de aanwijzing van een losloopgebied voor honden. 
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In- en externe communicatie 
Het besluit tot aanwijzing van de losloopgebieden zal in de officiële mededelingen worden 
gepubliceerd. Daarnaast worden de losloopgebieden in de openbare ruimte via bebording 

aangeduid. De informatie over het hondenbeleid op de gemeentelijke internetsite zal worden 

aangepast. 

Besluit 
Op grond van voorgaande hebben besloten: 

1. op basis van artikel 2.57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, aan te 
wijzen als losloopgebied voor honden: een groenstrook (boomgaard) in het westelijk 

deel van de Fruittuinen zoals met een oranje kleur is aangegeven op de bijgevoegde 
tekening; 

2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgeme.L ter en wethouders van Haarlemmermeer, 

~ amen~ deze, 

e poctefeuillehouders, 

Bijlagen: 

-Tekening losloopgebied Fruittuinen 

-Aanwijzingsbesluit 



T••m Bod•mkw•ltt.tt •n G-.geN•n•~.,._r 
Hond•nloeloopg•bt.c:t Frulttuln•n 

Raacthulepl•ln 1 2130 AG Hoofddorp Schaal 1 :200 0 



Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

I. Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer wijzen op basis van artikel 2:57 lid 2 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening het volgende gebied aan waar het, in afwijking van lid 1 sub a 

van dit artikel , is toegestaan een hond los te laten lopen: 
de boomgaard in de Fruittuinen in Hoofddorp, zoals aangegeven is op de bijgevoegde 

tekening. 

11. Dit besluit openbaar bekend te maken. 

Hoofddorp, 14 mei 2013 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarle 

de secretaris, de b 


