
Motie inzake de hondenlosloopgebieden ~HELDER 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 april 2021; 

Constaterende dat, 

• de groene bordjes met daarop de aanduiding "Losloopgebied" het afgelopen jaar kennelijk 
grotendeels zijn verwijderd, waardoor het ter plekke onduidelijk is waar een losloopgebied 
precies begint of eindigt; 

• de officiële kaart op de website van de gemeente op veel plaatsen niet in overeenstemming is 
met de werkelijkheid (of omgekeerd), o.a. verbodsborden bij gebieden die volgens de kaart 
toegankelijk zijn voor honden, of zelfs losloopgebied; 

• op een enkele plaats nog wel een afzonderlijk groen bordje met Losloopgebied staat, hetgeen 
suggereert dat enkel en alleen die locatie een losloopgebied zou zijn; 

Overwegende dat 

• het beleid inzake de aanlijnplicht en loslopen van honden op zichzelf duidelijk is, echter dat het 
misgaat in de uitvoering van dat beleid (borden en de kaart); 

• de gemeente moet zorgen dat haar regelgeving duidelijk, kenbaar en begrijpelijk is voor inwoners 
en handhavers; 

• de bordjes met de aanduiding Losloopgebied bijdragen aan die duidelijkheid en kenbaarheid 
omdat veel hondenbezitters geen gebruikmaken van internet of anderszins niet op de hoogte zijn 
van het bestaan van de kaart op de website van de gemeente (denk ook aan bezoekers van buiten 
Den Helder); 

• deregulering inhoudt dat we het naleven van regelgeving makkelijker maken voor inwoners, waar 
we het nu juist moeilijker hebben gemaakt; 

draagt het College op: 

1. De bordjes met de aanduiding "Losloopgebied" terug te plaatsen overal waar dat noodzakelijk is 
i.v.m. de duidelijkheid over het begin en einde van een losloopgebied. 

2. Zorg te dragen dat de informatie op de kaart op de website van de gemeente met het overzicht 
van de losloopgebieden in overeenstemming is met de werkelijkheid en omgekeerd, met als 
uitgangspunt dat parken en plantsoenen zoveel als mogelijk in het geheel als losloopgebied 
worden aangemerkt (behalve uiteraard die gebieden die volgens de APV verboden zijn voor 
honden). 

3. de raad vóór 1 juni middels een raadsinformatiebrief te informeren over de genomen acties. 

Namens de fractie VVD Den Helder, 
Rogier Bruin 
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Toelichting 
Op de website van de gemeente staat een speciale pagina met heel veel informatie over de aanlijnplicht, losloopgebieden en de 
opruimplicht, met daarbij ook de actuele kaart van die losloopgebieden. Deze kaart is echter niet altijd in overstemming met de 
werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld in het Timorpark waar twee grote veldjes op de kaart zijn aangemerkt als losloopgebied, terwijl er 
"Verboden-voor-honden-borden" om deze velden staan. 

• De VVD-fractie heeft van meerdere inwoners begrepen dat hondenbezitters, nadat de genoemde bordjes waren weggehaald, zijn 
bekeurd ivm hun loslopende hond (o.a. in het Timorpark), hoewel zij zich volgens de overzichtskaart op de website van de gemeente 
op dat moment in een losloopgebied bevonden. Wellicht dat het weghalen van de bordjes ook bij de handhavers tot onduidelijkheid 
heeft geleid; 

• Het feit dat een park als het Timorpark op de overzichtskaart maar voor een deel is aangemerkt als losloopgebied, veroorzaakt 
onduidelijkheid voor onze inwoners, niet alleen bij de hondenbezitters, maar ook bij degenen die overlast ervaren van loslopende 
honden en de handhavers. Als er geen bordjes zijn om ter plekke de grenzen van het losloopgebied aan te duiden, kan je niet 
verwachten dat men in een park precies weet wáár het losloopgebied begint en wáár het eindigt. 
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Uitlaatgebieden Quelderduyn op de kaart op de website van de gemeente. Volgens de kaart overal 
toegankelijk voor honden. Maar zoals te zien op de foto's staan er desondanks verbodsborden. 
Verder is onduidelijk waarom de fel groen gekleurde gebieden losloopgebied zijn, en de gebieden in 
het midden niet (daar geldt de aanlijnplicht). 
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