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Geachte heer/VV,
De gemeente Leeuwarden heeft het verzoek gekregen om mee te werken aan de
verplaatsing van het hondenlosloopterrein van de Hooidollen in de wijk Bilgaard.
Er zijn aan betrokkenen 3 opties voorgelegd:
1. Het hondenlosloopterrein en de toestellen blijven staan nabij de
Hooidollen;
2. Het gehele hondenlosloopterrein wordt opgeruimd;
3. Verplaatsing van het hondenlosloopterrein inclusief toestellen en bankje
naar een locatie in het Leeuwarder Bos 100 meter vanaf de bestaande
locatie (zie aanduiding op het kaartje);

Blad 2

Er is een handtekeninglijst onder de gebruikers van het hondenlosloopterrein
rondgegaan, ditzelfde geldt ook voor de direct aanwonenden. Overige bewoners
en gebruikers werden verzocht te reageren via de mail na een oproep van de
website van het wijkpanel Bilgaard. Ook de belanghebbenden van het
Leeuwarder Bos zijn benaderd voor een reactie.
Een ruime meerderheid heeft aangegeven voorstander te zijn van de oplossing
die is aangegeven onder 3: verplaatsing van het huidige terrein naar een nieuwe
locatie in het Leeuwarder Bos. Aanvullend ecologisch onderzoek heeft laten zien
dat er geen bezwaren zijn tegen gebruik van het nieuwe voorgestelde terrein.
Voordat daadwerkelijk tot verplaatsing kan worden overgegaan moet er een
nieuw aanwijsbesluit hondenlosloopterreinen worden gemaakt. Hier gaat enige
tijd over heen. Uiteraard kunt u ook hier uw opnieuw uw zienswijze/mening
geven.
De verwachting is dat hierdoor verplaatsing van het hondenlosloopterrein naar
de voorgestelde locatie in het Leeuwarder Bos, niet voor de tweede helft van
2018 plaats zal vinden.
Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang van het
aanwijsbesluit en/of de uitkomsten van het ecologisch onderzoek + draagvlak
onderzoek wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar H. van der Iest email
hilde.vanderiest@leeuwarden.nl.

Met vriendelijke groet,

M. Vogelzang-Van Houten,
sectormanager Wijkzaken.

Onder deze brief treft u geen handtekening aan.
Meer informatie: https://www.leeuwarden.nl/digitalepost

