Besluit aanwijzing

hondenuitlaatplaatsen, losloop- en

verbodsgebieden Hendrik-Ido-

Ambacht 2011, eerste wijziging
Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-I do-Ambacht;

gelet op artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hendrik-Ida-Ambacht 2019, artikel II .S van
Algemene Verordening Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde 2007 en de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
vast te stellen het navolgende uitvoeringsbesluit:
Besluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen, losloop- en verbodsgebieden Hendrik-Ida-Ambacht 2011,
eerste wijziging ;

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Uitlaatplaats:

een openbare (groen) voorziening als bedoeld in artikel 3 en

bijgevoegde kaart, waar een hond aangelijnd mag worden

uitgelaten zonder dat het opruimen van hondenuitwerpselen
b. Losloopgebied:

verplicht is.

een door het college aangewezen omgeving als bedoeld in artikel

4 en bijgevoegde kaart, waar de eigenaar of houder van een hond
diens hond kan laten loslopen zonder dat het opruimen van

c. Verbodsgebied:

hondenuitwerpselen verplicht is.

een omgeving als bedoeld in artikel 2 en bijgevoegde kaart, waar
het verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen
zoals aangeduid in de bijgaande bijlage alsmede het gebied dat

d. Bijlage 1:

tijdelijk door het college is aangewezen als verbodsgebied.

de kaarten die aan dit besluit zijn toegevoegd, waarop alle
uitlaatplaatsen, losloopgebieden en verbodsgebieden zijn

aangeduid voor de gemeente, waarop dit besluit betrekking heeft.
Artikel 2 verbodsgebied

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven
of te laten lopen:

a. op de algemene begraafplaatsen De Waalhof en De Achterambacht;

2. Indien de omstandigheden in een gebied zodanig zijn dat een openbare

groenvoorziening of een natuurlijke omgeving wordt aangetast dan wel dat er

sprake is van een dermate hoge concentratie van hondenuitwerpselen waardoor
er voor bewoners in de directe buurt van uitlaatplaatsen of losloopgebieden
stankoverlast ontstaat dan wel dat gevreesd moet worden voor de

volksgezondheid, kan het college een uitlaatplaats als bedoeld in artikel 3 en

een losloopgebied als bedoeld in artikel 4, tijdelijk aanwijzen als verbodsgebied.

3. Het tijdelijke verbod wordt in ieder geval opgeheven wanneer door of namens
het college maatregelen zijn genomen waardoor de situatie in het gebied
genormaliseerd is.
Artikel 3 uitlaatplaatsen

Her is de eigenaar of houder van een hond toegestaan diens hond uit te laten op de
volgende uitlaatplaatsen, bedoeld in bijgaande bijlage:

a. het gebied langs de Tjerk Hiddesingel, de Schultz van Haegenstraat en de Van
Elkstraat;

b. de openbare groenvoorziening aan de Krommeweg ten zuiden van het fietspad
tot aan het water;

c. de Halfweg tussen de Guldenweg en de verbinding met de Veersedijk;

d. de openbare groenvoorziening aan de Sophialaan ten zuiden van het fietspad tot
aan het water dan wel tot de parkeerplaatsen;

e. de openbare groenvoorziening aan de Rietlaan ten zuiden en ten westen van het
fietspad tot aan het water;

f. de openbare groenvoorziening aan de Dreef ten westen van de weg tot aan het
fietspad;

g. de openbare groenvoorziening tussen het fietspad en de busbaan aan de Laan
van Welhorst;

h. De openbare groenvoorzieningen aan het oosten van de Krommeweg vanaf het
kruispunt van de Bongerd en de Krommeweg tot aan de Laan van Welhorst.

Artikel 4 losloopgebieden

Het is de eigenaar of houder van een hond toegestaan diens hond te laten loslopen in
de volgende losloopgebieden, bedoeld in bijgaande bijlage:

a. het gebied in het Burgemeester Baxpark, grenzend aan de Antoniuslaan en
gelegen tussen de Reeweg en de Avelingen;

b. de openbare groenvoorziening binnen het L.A. Spoor van Ticheltplantsoen aan
de P.C. Hooftsingel;

c. de openbare groenvoorziening aan de Hoge Kade tussen de Antoniuslaan en de
Krommeweg;

d. de openbare groenvoorziening gelegen aan de Zuidwende tussen de Reeweg en
de Krommeweg ter hoogte van de Ambachtsezoom;

e. het gebied, gelegen aan de noordkant van het Schachtgebouw, dat gelegen is
aan de Krommeweg en de Ambachtsezoom.

Artikel 5 slotbepalingen

1. Het besluit tot vaststelling van nadere regels inzake artikel2.4.17, eerste lid
onderdeel b, van de APV van 7 januari 2008 wordt ingetrokken.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen,-

losloop en - verbodsgebieden Hendrik-I do-Ambacht 2011, eerste wijziging.

3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van
bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 oktober 2019,
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