
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Onderwerp: Losloopgebied Park NoordEnd

De gemeenteraad van Castricum, bijeen op donderdag ......

Overwegende dat:

 Park NoordEnd in Castricum is aangewezen en gedurende decennia bekend staat als een bij mens en 

dier vriendelijk, ontspannen en populair losloopgebied voor honden;
 Een kenmerk van een losloopgebied, waar mens en dier spelen, en elkaar in de vrije ruimte ontmoeten, 

is dat deze vanwege het losse karakter vaak meer in trek is en een dynamischer uitstraling heeft dan 
locaties waar een strenger regime zoals een aanlijngebod voor honden van kracht is;

 Ongelukken en incidenten tussen mensen, tussen dieren, en tussen mens en dier helaas voorkomen in 

losloopgebieden, en helaas ook op locaties met een aanlijnbepaling;
 In het besef dat honden zich vrijer kunnen voelen op locaties waar zij los mogen lopen, van eigenaren 

en begeleiders een grotere verantwoordelijkheid mag worden verlangd op het zoveel als mogelijk is 
voorkomen van incidenten met hun hond;

 Incidenten en voorvallen met schade primair verwijtbaar en toewijsbaar zijn aan de veroorzaker, en in 

het licht van de omstandigheid waarin het incident is voorgevallen, moeten worden beoordeeld;

Constaterende dat:

 De belevingswaarde van het park NoordEnd een veilige is, waar hondenbezitters en niet 

hondenbezitters graag komen, en waar het over het algemeen veilig toeven is, al decennia lang;
 Voor het park op grond van een enkelvoudig incident of klacht niet onomstotelijk is vast te stellen, dat de 

openbare orde en veiligheid voor mens en dier hier dagelijks in het geding zijn;
 Het bestuurlijk overleg tussen burgemeester, bewonersgroepen en andere belangenhebbenden om de 

functie van het losloopgebied voor honden in te perken moeizaam verloopt, grote weerstanden oproept 
en maar moeilijk kan worden verklaard dat in het park moet worden ingerepen om zo de sociale 
rechtsorde en veiligheid voor iedereen te herstellen;

Betrekt hierbij dat:

 Het primair de verantwoordelijkheid is van mensen – in dit geval hondenbezitters en -begeleiders, om 

onwenselijke incidenten en ongelukken met schade voor derden te voorkomen;
 De overheid tot zijn taak mag rekenen om aan de samenleving uit te leggen dat incidenten in de 

openbare ruimte niet geheel zijn uit te sluiten, ook niet in gebieden die onder streng toezicht staan;

Spreekt uit en draagt het college van B en W op:

 1 Park NoordEnd in Castricum onverkort te blijven benoemen als losloopgebied voor honden;

 2 De dossiervorming, overlegsituaties en maatregelen die reeds zijn of nog worden voorbereid om 

bestuurlijke handhaving en aanwijzingen op te leggen die de gebruiksfunctie van het gebied als 
losloopgebied voor honden in te perken, met onmiddellijke ingang te beeïndigen;

 3 Bewoners en overige belanghebbenden met wie het bestuurlijk overleg over het park NoordEnd als 

losloopgebied is aangevangen, over het besluit van de Gemeenteraad onder 1 en 2 correct en in goed 
overleg met betrokkenen te informeren;

 4 In een media publicatie te verspreiden, dat het park NoordEn zijn oorspronkelijke functie als 

losloopgebied voor honden behoudt.

Ron de Haan, Gemeenteraadslid




