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Geachte leden van de raadsfractie, mevrouw Nijhof,
Wij ontvingen uw mail, waarin u vragen stelt over losloopgebieden voor honden.
In deze brief vindt u de beantwoording.
1. Bent u het met de PVV eens, dat er meer losloopgebieden voor honden in Hengelo
moeten komen?
Wij zijn van mening dat er voldoende losloopgebieden voor honden moeten zijn in Hengelo. Er is
daarvoor dan ook beleid geformuleerd in de Nota Hondenvoorzieningen 2017, door de
gemeenteraad vastgesteld op 21 november 2017.
2. De PVV is van mening dat er in elke wijk een losloopgebied voor honden moet komen,
zodat dat gebied lopend te bereiken is en dat je niet met de auto moet om daar te
kunnen komen. Bent u dat met de PVV eens? Zo nee, waarom niet?
Wij streven naar een zo goed mogelijke spreiding van de losloopterreinen, zodat deze voor de
hondenbezitters in de wijken goed bereikbaar zijn. In de meeste gevallen kan dat te voet, al is dit
niet overal mogelijk, in verband met de beschikbare ruimte en de belangen van omwonenden.
3. Is het college bereid om te kijken naar meer losloopgebieden voor honden in Hengelo?
Zo nee, waarom niet?
Het college is daartoe altijd bereid. In de Nota Hondenvoorzieningen staat in paragraaf 10.2
beschreven hoe bewoners een losloopterrein kunnen aanvragen en welke spelregels daarvoor
gelden.
4. Is de gemeente bereid om als eerste de mogelijkheden rondom de Kleigaten van
Rientjes te onderzoeken, om daar tegemoet te komen aan de wens van hondenbezitters
en bij te dragen aan dierenwelzijn en z.s.m. een hondenlosloop gebied in te stellen?
Het gebied rond de kleigaten van Rientjes is geen losloopgebied. Zoals u al stelt in uw mail,
moeten honden binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn. In artikel 1:1 van de APV, de
Begripsbepalingen, wordt de bebouwde kom als volgt gedefinieerd: ‘de bebouwde kom waarvan de
gemeenteraad bij hun besluit van 3 juli 2007 overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de
Wegenwet de grenzen heeft vastgesteld’. Het Weusthagpark rond de kleigaten valt hier binnen.
De gemeente heeft veel klachten gekregen van mensen die overlast ondervonden van loslopende
(al dan niet natte) honden in het Weusthagpark rond de kleigaten. We begrijpen dat het een fijne
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plek is om de hond los te laten. Maar niet alle bezoekers stellen loslopende honden op prijs, en het
park is bedoeld om voor alle bezoekers een prettige en veilige wandel- en verblijfplaats te zijn.
Honden zijn welkom, maar ze moeten hier aan de lijn.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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