
 
 

 
Schriftelijke vragen D66 met betrekking tot hondenlosloopgebied Noord-End 

 

 
Geacht college, 
 
Uw college heeft besloten per 7 november 2013 niet meer toe te staan dat 
honden los lopen in park Noord-End. Volgens u bleek dit zich in de praktijk niet 
goed te verhouden met het speelterrein daarbinnen en de basisschool vlakbij. 
Aangezien dit (in de zomer) de enige losloopplaats is in de kern Castricum waar 
honden, fietsers en gemotoriseerd verkeer gescheiden zijn van elkaar, is dit een 
zeer ingrijpende beslissing voor de vele hondeneigenaren in Castricum. 
 
D66 heeft de volgende vragen aangaande dit besluit: 
 
1. Heeft u andere maatregelen overwogen dan opheffing van het gehele 

losloopgebied en zo ja, welke maatregelen waren dat en waarom is daar niet 
voor gekozen? 

2. Volgens de gemeente zijn er dit jaar twee bijtincidenten geweest in het park. 
Kunt u meer informatie verschaffen over de aard en toedracht van deze 
‘incidenten’? Zijn er kinderen gebeten in het park door loslopende honden? 

3. Hoelang is park Noord-End een losloopgebied voor honden en hoeveel 
bijtincidenten zijn er in die periode geweest die bij u bekend zijn? 

4. Het college geeft aan dat loslopende honden en een speelterrein voor 
kinderen niet goed samengaan. Waarom heeft het college er bijvoorbeeld 
niet voor gekozen een hek om het speelterrein te plaatsen? 

5. Volgens het college zijn er door ouders en leerlingen van de basisschool 
Visser ’t Hooft vervelende ervaringen gemeld met honden. Wat waren dit 
voor ervaringen? Hoeveel meldingen zijn er geweest? Hoeveel mensen 
hebben meldingen gedaan? Zijn er officiële klachten ingediend? 

6. Heeft het college overwogen het losloopgebied alleen op te heffen in het 
gedeelte van het park waar de basisschool zich bevindt? Eventueel in 
combinatie met andere maatregelen bij de speelplaats voor kinderen? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen? 

7. Heeft het college een alternatief voor het losloopgebied Noord-End in de kern 
Castricum, een plek waar honden het hele jaar los kunnen lopen en waar 
honden goed gescheiden zijn van fietsers en/of gemotoriseerd verkeer? 

8. U doet op de website van de gemeente een oproep vervelende ervaringen 
met honden te melden. Waarom doet u dit? Houdt dit verband met uw besluit 
van 7 november jongstleden? 

 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Namens de fractie van D66 Castricum, 
 
Marcel Steeman 

 


