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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het hondenbeleid 
in de stad. In juni 2014 informeerden wij u over de mogelijkheid voor Stadjers om 
suggesties te doen ter verbetering van de huidige losloopgebieden en nieuwe 
loslooproutes aan te dragen (brief met nummer: 4459652). 

Dit heeft geresulteerd in vier extra losloopgebieden: een loslooproute rond de 
Gorechtvijvers en een losloopgebied langs de Vrydemalaan. Ook het Festivalterrein in het 
Stadspark is aangewezen als permanent losloopgebied, in plaats van als seizoensgebonden 
gebied. In januari 2015 is uw raad hierover geïnformeerd, (brief met het nummer: 
4779161) ln vervolg op een pilot kreeg toen ook de loslooproute in het Noorderplantsoen 
een permanent karakter. 

In 2013 is het hondenbeleid geëvalueerd en is gekeken naar de mogelijkheid om meer 
losloopgelegenheid te creëren. Naar aanleiding van de verzoeken voegen wij nu nogmaals 
twee extra losloopgebieden toe. Het totaal aantal losloopgebieden in de stad komt 
daarmee op 99. In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in 2015 en gaan 
wij in op de achtergrond van onze besluiten. Daarnaast willen wij u informeren over het 
niet doorgaan van de proef in het Molukkenplantsoen. 

Vervolg afhandeling verzoeken voor nieuwe losloopgebieden 
Van de in totaal zestig reacties kwamen er, naast de hierboven genoemde gebieden uit de 
eerste ronde, in 2015 nog zeven voorstellen in aanmerking om met de wijk besproken te 
worden. De overige reacties zijn niet gehonoreerd, in de meeste gevallen omdat ze 
onderdeel uitmaken van de Stedelijke ecologische Structuur (SES). Daamaast zijn enkele 
gebieden niet geschikt bevonden vanwege verkeersveiligheid, recreatie, scholen en/of 
omdat er voldoende alternatieve losloopgelegenheid in de buurt is. 
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Aanvragers van de overige zeven voorstellen hebben zelf met bewonersorganisaties en 
direct omwonenden onderzocht of hun idee draagvlak heeft in de buurt. Het gaat om 
gebieden in de volgende wijken: De Held, Buitenhof, Ulgersmaborg, 
Coendersborg/Helpman, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt en Oosterpoort. 

Naar aanleiding van de draagvlakonderzoeken is besloten twee nieuwe losloopgebieden 
in te voeren, te weten: Ulgersmaborg (tegenover Dragonstraat) en Coendersborg/Helpman 
(Kooiweg). Vier gebieden zijn niet ingevoerd vanwege onvoldoende draagvlak in de 
buurt. (Buitenhof, Zeeheldebuurt, Badstratenbuurt en Oosterpoort) Door één aanvrager is 
geen draagvlakonderzoek verricht (De Held), waarna besloten is het losloopgebied niet in 
te voeren. 

Geen proef seizoensgebonden losloopgebied Molukkenplantsoen 
ln onze brief van januari 2015 kondigden wij een proef aan voor een seizoensgebonden 
losloopgebied in het Molukkenplantsoen. Voordat de proef van start ging, is er eerst 
draagvlakonderzoek verricht. De mogelijkheden voor een proef zijn besproken met de 
buurtvereniging van de West Indische Buurt. Daamaast zijn de plannen voor de proef 
verspreid via een nieuwsbrief en via de Werkgroep Woonomgeving Korrewegwijk. 

De reacties op het voornemen om met de proef van start te gaan, waren negatief. Wij 
hebben geconstateerd dat er te weinig draagvlak is voor het uitvoeren van de proef en 
besluiten daarom de proef niet door te laten gaan. Dit besluit is besproken met de 
Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG). De vereniging is in de gelegenheid 
gesteld om zelf aanvullend draagvlakonderzoek te doen middels enquêtes. 

In onze brief van januari 2015 is aangekondigd, dat omwille van de overzichtelijkheid, de 
losloopgebieden de komende drie jaar niet worden uitgebreid. Met de VHG is 
afgesproken om eind 2017 de voorbereiding voor een nieuwe initiatievenronde voor te 
bereiden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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