
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG    

Titel motie : Ruimte voor loslopende honden. 

Datum GR : 27-02-2019 

Onderwerp : Aanwijzen losloopgebied honden Het Hogeland 

De raad van de gemeente Het Hogeland bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp; 
Constaterende dat: 

• Er in heel gemeente Het Hogeland slechts 1 losloopgebied te vinden is in Lauwersoog, zonder 
wandelroutes. 

• Het hier gemeenschappelijk belang dient, zowel inwoners als toeristen kunnen er gebruik van 
maken. 

• Wij in onze gemeente voldoende ruimte hebben om nog losloopgebieden aan te wijzen en het 
met kleine aanpassingen ingericht kan worden. 

• Op geen van de sites waar hondeneigenaren zoeken naar wandelgebieden en wandelroutes met 
loslopende honden een dergelijk gebied in onze gemeente te vinden is buiten het hondenstrandje 
in Lauwersoog. (doggydating/ANWB/puppyplaats) 
 
 
 
Overwegende dat: 

• Nu er op Het Hogeland bijna geen gebieden zijn waar de eigenaren en loslopende honden elkaar 
kunnen ontmoeten. 

• Dit een ontbrekende voorziening is die voor inwoners met honden en toeristen met honden een 
toegevoegde waarde hebben.  

• Het aanvullend kan zijn op het al bestaande recreatie en toerisme aanbod. 
• Het ook duidelijk is voor mensen die niet houden van loslopende honden of honden die niet los 

kunnen, dit een gebied is om te mijden.  
 
 
Spreekt uit dat: 

• Het wenselijk is dat er in onze gemeente meer losloopgebieden komen, meer dan 1 in 
Lauwersoog, en dat deze worden vastgelegd in de APV en als losloopgebied worden ingericht. 

• Het losloopgebied van een flinke omvang is, zodat er naast speelruimte ook ruimte is voor 
wandelingen. 

• Dit een uitbreiding van voorzieningen is voor de inwoners en een extra trekpleister voor de toerist 
die graag met de hond op pad gaat. 
 
 
Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in gemeente Het Hogeland een of meerdere 
losloopgebieden aan te wijzen van formaat en met een voorstel te komen voor de zomer.  
 
 
en gaat over tot de orde van de dag! 

Linda Visser, SP Het Hogeland 

 


