
 

 
  

MOTIE LOSLOOPGEBIED NOORD-END 

De Gemeenteraad van Castricum, in vergadering bijeen op 6 februari 2014,  

 

Constaterende dat:  

• Sinds enige tientallen jaren honden vrij kunnen loslopen in het park ten noorden en oosten van 

de Noord-End; 

• Er zich de afgelopen jaren incidenten hebben voorgedaan met andere gebruikers van het gebied, 

waaronder recreanten, scholieren, omwonenden en schapen;  

• Het college hierin aanleiding heeft gezien om een besluit te nemen teneinde het losloopgebied 

op te heffen, welk besluit later is opgeschort;  

• De burgemeester heeft getracht een oplossing te vinden waar alle betrokken partijen zich in 

kunnen vinden, maar van instemming door de betrokken partijen is nog geen sprake; 

 

Overwegende dat:  

• Park Noord-End het enige losloopgebied is in de gemeente – afgezien van het strand - waar 

honden gescheiden zijn van het overige verkeer en waar goede zwemgelegenheid is; 

• De overige losloopgebieden in Castricum vanwege ligging, beperkte afmeting of veiligheid 

nauwelijks een alternatief bieden;  

• Loslopende honden vanaf 1 april a.s. niet meer op het strand zijn toegestaan;  

• Een eenduidig beleid van bestaande en eventueel nieuwe losloopgebieden wordt ontwikkeld 

met als uitgangspunt een gebiedsindeling dat incidenten tussen loslopende honden en overig 

publiek voorkomt; 

• Dat binnen redelijke grenzen in de dekking van de kosten van infrastructurele aanpassingen 

wordt voorzien door aanwending van de reserve behoud voorzieningen 

• Dit beleid bij voorkeur voor 1 mei aan de raad zal zijn voorgelegd; 

• Er een motie van CKenG voorligt met een vergelijkbare strekking, maar dat deze motie nog niet 

in stemming is gebracht en waarschijnlijk niet voor 1 april a.s. zal zijn uitgevoerd.  

• Het losloopgebied Noord-End nu niet voldoet aan (gemeentelijke) regelgeving en richtlijnen die 

bedoeld zijn een losloopgebied zodanig in te richten dat de verschillende groepen gebruikers 

samen gebruik kunnen maken van het gebied. 

• Het volledig scheiden van honden en overige gebruikers niet wenselijk is; 

 

Draagt het College op:  

• Het besluit tot opheffing van het losloopgebied te vernietigen; 

• Op zeer korte termijn inzichtelijk te maken welke maatregelen (bebording, hekwerken) nodig zijn 

om het losloopgebied maximaal open te houden volgens de daarvoor geldende regels en 

richtlijnen; 

• Daarbij van alle betrokken belanghebbenden input te vragen, bij voorkeur in een nieuw overleg, 

en vervolgens een besluit te nemen waarbij het losloopgebied wordt ingericht op een wijze 

waarbij zoveel mogelijk gebruikers maximaal gebruik kunnen maken van het park.  

• Een en ander af te ronden vóór 1 april 2014 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Fracties CkenG, CDA, VVD en D66 


