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Aanwijzingsbesluit 2:57 ApvOostzaan 2011 (losloopplaatsen honden)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan;
Gelet op artikel 2:57 van de Algemene plaatselijke verordening Oostzaan 2011, luidende als volgt:
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak
of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar
of houder duidelijk doet kennen.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of houder
van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of
houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.
Overwegende:
Dat het gewenst is locaties op grond van artikel 2:57 lid 2 aan te wijzen zowel binnen als buiten de bebouwde kom waar het wel mogelijk is de hond los te laten lopen (dat wil zeggen: zonder aanlijning),
zonder dat voor de omgeving overmatige hinder- dan wel overlast wordt veroorzaakt;
Besluiten:
De volgende locaties aan te wijzen als gebieden waar het mogelijk is de hond los te laten lopen
1.
(dat wil zeggen: zonder aanlijning) zonder dat voor de omgeving overmatige hinder- dan wel
overlast wordt veroorzaakt:
Groep 1 (rand bebouwde kom)
-

de groenstrook met bomen langs de Twiskeweg tussen fietspad en rijweg (noordzijde bebouwde
kom);
langs het fietspad bij de Zuiderlaaik(zuidzijde bebouwde kom)
langs het fietspad tussen het Zuideinde en het verlengde van Draaikolk( fietspad langs Kolkweg
is zuidzijde van de bebouwde kom);
het gebied ten oosten van De Dors(westzijde bebouwde kom.

Groep 2(bebouwde kom)
-

Strookje langs het water in de bocht van de Burgemeester Teerstraat;
Strookje aan de oostzijde van de Kerkstraat 75a en 77(nabij viaduct snelweg);
Groengebiedje tussen de Irisstraat en het water van de Ringvaart;
Strookje grond tussen Korenmolenstraat 2 en het water achter de brandweergarage;
Het gebiedje langs De Wering ten oosten van de Wering 2 tot het bruggetje;
Een gebiedje langs de noordzijde van de sloot van Pronk, westelijk van de brug aan de Lisweg.
2.

Dat de aangewezen gebieden als bedoeld onder 1 expliciet zijn aangegeven op de bij dit
besluit behorende kaart;

3.

Dat artikel 2:58 (verontreiniging door honden) onverkort van toepassing is, dit houdt in dat
de eigenaar of houder van een hond ook in de aangewezen gebieden een deugdelijk opruimmiddel bij zich dient te hebben en uitwerpselen direct opruimt.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking
Oostzaan, 14 februari 2012
De secretaris, De burgemeester,
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