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1. De losloopgebieden voor honden aan de Leonard Springerlaan en Prinses 

Beatrixdreef naar het Reinaldapark te verplaatsen. Het nieuwe losloopgebied is 

gevonden aan de kop van het Reinaldapark tussen de Prins Bernardlaan, de 
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https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2009176259-BW-Nota-Vaststelling-hondenlosloopgebieden1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/30-maart/17:00/2017134029-nbsp-Brief-van-wethouder-Sikkema-d-d-15-maart-2017-inzake-Actualisatie-kaart-losloopgebieden-honden/2017134029-Brief-van-wethouder-Sikkema-d-d-15-maart-2017-inzake-Actualisatie-kaart-losloopgebieden-honden-1.pdf
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1.  Inleiding  

Aan de Leonard Springerlaan en Prinses Beatrixdreef ligt een stuk groen dat door bewoners 

wordt gebruikt om op te spelen en recreëren. Daarnaast is dit ook een hondenlosloopplaats. 

Dit heeft tot een aantal onwenselijke situaties geleid. De wijkraad heeft onder bewoners en 

gebruikers gepolst of het wenselijk is de hondenlosloopplaats te verplaatsen. Dit bleek het 

geval. Samen met de wijkraad en met de bewoners is er gekeken naar een alternatieve plek 

voor het loslaten van de hond.   

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De losloopgebieden voor honden aan de Leonard Springerlaan en Prinses  

 Beatrixdreef naar het Reinaldapark te verplaatsen. Het nieuwe losloopgebied is 

 gevonden aan de kop van het Reinaldapark tussen de Prins Bernardlaan, de moskee, 

 de prinses Beatrixdreef en het Reinaldapad. 

 

3. Beoogd resultaat 

Om te zorgen dat de onwenselijke situatie afneemt, bewoners en kinderen zich veilig voelen, 

is het voorstel om de losloopgebieden aan de Leonard Springerlaan en Prinses Beatrixdreef te 

verplaatsen. Het alternatief is gevonden aan de kop van het Reinaldapark tussen de Prins 

Bernardlaan, de moskee, de prinses Beatrixdreef en het Reinaldapad (zie bijlage 1).  

 

4.  Argumenten 

 

1. Het besluit past in het ingezet beleid 

Het verplaatsen van de losloopgebieden is tot stand gekomen onder de paraplu van de 

vigerende nota hondenbeleid. Het nieuwe losloopgebied is gebaseerd op de gedachte dat de 

hond voor veel inwoners een sociale functie vervult en als zodanig een plaats moet hebben 

als gebruiker van de openbare ruimte. Dit moet echter wel zodanig gereguleerd worden 

dat de overlast voor andere gebruikers van de openbare ruimte tot een minimum 

beperkt wordt. De huidige aanpak sluit aan bij het beleid. Tevens is in het DO Reinaldapark 

2009 ook deze locatie in het park aangegeven als mogelijk losloopgebied.  

 

2. Het losloopgebied is verplaatst in verband met de wensen van bewoners  

Bij de totstandkoming is rekening gehouden met de wensen van bewoners. De wijkraad heeft 

onder de bewoners en gebruikers gepolst of het wenselijk is de hondenlosloopplaats te 

verplaatsen. Dit bleek het geval en samen met de gemeente is er gekeken naar een 

alternatieve plek voor het loslaten van de  hond. Voor bewoners die behoefte hadden aan 

aanvullende informatie over de verplaatsing is een informatieavond gehouden. Omwonenden 

zijn per brief uitgenodigd en op de hoogte gesteld van een mogelijke verplaatsing. De 

aanwezigen hebben unaniem aangegeven voor de verplaatsing en het nieuwe losloopgebied te 

zijn. Deze zone zal met bordjes worden weergegeven. In het overige delen van het park 

moeten honden aangelijnd zijn. 
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Kanttekeningen 

- 

 

5. Uitvoering 

 

Vervolg 

 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De inwoners 

van gemeente Haarlem zullen via de gebruikelijke kanalen worden geïnformeerd over dit 

besluit. 

 Om verwarring te voorkomen worden tijdelijke borden geplaatst bij de oude 

losloopgebieden aan de Leonard Springerlaan en Prinses Beatrixdreef met verwijzing 

naar het nieuwe losloopgebied in het Reinaldapark.  

 De houten paaltjes met de tekst ‘losloopgebied en opruimen verplicht’ worden verplaatst 

en het losloopgebied wordt voorzien van prullenbakken.  

 De wijziging wordt doorgevoerd in het gemeentelijk databeheersysteem en op de 

gemeentelijke website.  

 In de eerste weken zal extra inzet worden gepleegd vanuit handhaving. De eerste 

maanden zal er uitsluitend worden gewaarschuwd. De toezichthouder treedt in deze 

periode informerend op. Sancties blijven aanvankelijk achterwege. Na deze periode zal er 

indien nodig ook sanctionerend worden opgetreden. Hondenbezitters en niet-

hondenbezitters worden goed geïnformeerd.  

 

6. Bijlagen 

 

 Bijlage 1: Voorstel nieuwe losloopgebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2017/599581 verplaatsen losloopgebied voor honden aan de Leonard Springerlaan en Prinses Beatrixdreef 

 

4 

 

Bijlage 1: voorstel nieuwe losloopgebied 

 

 

 

 

 

 


	Bijlage 1: voorstel nieuwe losloopgebied

