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Inleiding:
Er wordt een Krediet gevraagd voor het bouw- en woonrijp maken, inclusief een nieuw
hondenuitlaatveld.

Vraag 1:

Op basis van de informatie op de gemeentelijke website (
https://www.purmerend.nl/kaarten/hondenbeleid/) lijkt deze buurt nu
redelijk goed bedeeld te zijn in hondenuitlaatvelden (direct om de
hoek een losloopgebied en direct aansluitend een uitlaatroute
welke door de gehele wijk loopt). Is het uitlaadveld noodzaak? Zo
ja, waarom?

Antwoord 1:
Ja, het uitlaatveld is noodzakelijk. Het betreft geen nieuw
honden uitlaatveld, maar het verbeteren en verbinden van
de twee delen van het huidige honden uitlaatgebied
Drontermeer-Lauwersmeer. Er wordt geen uitbreiding
gepland.
Door het vervallen van het grote losloopgebied midden in
het Drontermeer in verband met nieuwbouw, wordt er
gevreesd dat er overlast door hondenpoep ontstaat in die
buurt. Om de overlast tot een minimum te beperken is in
samenspraak met de bewoners en de Wijkkerngroep een
plan ontwikkeld om het losloopgebied op de hoek van het
Drontermeer en het Lauwersmeer veilig en aantrekkelijk te
maken voor hondenbezitters.

Het losloopgebied hoek Drontermeer en Lauwersmeer
wordt op dit moment zeer beperkt gebruikt, omdat
hondenbezitters bang zijn dat loslopende honden over de
geluidswal richting de Verzetslaan zullen lopen. Het
plaatsen van een omheining kan dit voorkomen. Verder
kan door een verbinding te creëren tussen de twee delen
van het losloopgebied een veiligere situatie worden
gecreëerd waardoor het gebied meer wordt gebruikt.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wat is de (mogelijke) locatie voor het nieuwe uitlaatveld?
Het betreft de locatie op de hoek van het Drontermeer en het
Lauwersmeer (zoals aangegeven aan bovengenoemde kaart) en is
geen nieuw uitlaatveld. Het losloopgebied is niet aansluitend met
een uitlaatroute langs de Verzetslaan, en wordt dat ook niet op
verzoek van bewoners.

