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VOORSTEL 
Adviescommissie 19 mei 2014 agendapunt 11 
Dagelijks bestuur 5 juni 2014 
Algemeen bestuur 26 juni 2014 
  
Voorbereid door Marco Riesener – locatiebeheerder SGP/SMG  

Anita Bakker – medewerker programmamanagement 
Bijlage Kaart honden Park Vijfhuizen 
  

SMG AANWIJZINGSBESLUIT HONDEN PARK VIJFHUIZEN 
Medio 2014 komt Park Vijfhuizen in beheer bij Recreatieschap Spaarnwoude. Zonder aanwijzingsbesluit 
op basis van de Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude mogen de honden overal 
aangelijnd lopen.  
 

Het algemeen bestuur besluit 
1. Honden te verbieden op de kinderspeelplaats in Park Vijfhuizen, zoals rood gearceerd op 

de kaart in de bijlage; 

2. Een losloopgebied in te stellen bij de delen van het gebied die niet direct aan de 
bebouwde kom grenzen, zoals groen gearceerd op de kaart in de bijlage. 

 

Onderbouwing besluit 
Het is wenselijk om in Park Vijfhuizen bij de kinderspeelplaats honden te verbieden, hiervoor moet een 
aanwijzingsbesluit worden genomen. Tegelijkertijd is het wenselijk de zone die direct grenst aan de 
bebouwde kom te behouden als gebied waar honden moeten worden aangelijnd. Zo sluit het gebied 
goed aan op de bebouwde kom, waar honden ook aangelijnd dienen te zijn. In de overige gebieden is 
het voorstel om toe te staan om honden, mits onder appel, los te laten lopen. (zie bijgevoegde kaart). Dit 
voorstel is afgestemd met de gemeente Haarlemmermeer. 
 

Bijdrage aan schapsdoelen 

 Handhaven en waar mogelijk verbeteren veiligheid; 
Behoud van de maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak. 

 

Financiële consequenties 
Geen financiële consequenties bij dit besluit.  

 
Juridische consequenties 
De aanwijzingsbesluiten treden in werking een week na publicatie van het besluit. 
 
Bestuurlijke achtergrond 
Geen.  
 
Communicatie 
Uitvoeringsbesluit publiceren in regionale pers en via website. 
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Opmerkingen AC 
19 mei 2014 
 

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. 

Opmerkingen DB 
5 juni 2014 
 

Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB. 

Akkoord programmamanager  Miriam Brouwer 
In overleg met manager Advies  Wim Nieuwenhuis 
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