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Hondenvrienden willen losloopgebieden behouden 

Platform op de bres voor honden in Teylingen 
 
TEYLINGEN – De losloopgebieden voor honden in Teylingen moeten blijven. Dat is 
een van de standpunten van het pas opgerichte Platform Hondenvrienden Teylingen. 
Deze groep van hondeneigenaren en -liefhebbers uit Sassenheim, Voorhout en 
Warmond zet zich in voor een verbetering van het huidige hondenbeleid. 
 
De gemeente werkt aan een voorstel voor een nieuw beleid. In een toelichting 
daarop heeft wethouder Bert Homan eind oktober in de media gezegd: “Het zou 
kunnen dat binnen, en zelfs voor een deel buiten, de bebouwde kom een algehele 
aanlijnplicht komt. Daarbij is allerminst zeker dat de gebieden waar honden nu 
mogen loslopen, blijven. Alles staat ter discussie.’’ 
 
“Deze insteek heeft voor veel onrust onder hondeneigenaren gezorgd’’, stelt Loes 
Stevens uit Warmond. “We hebben de wethouder en betrokken ambtenaar om een 
gesprek gevraagd, maar dat is afgewezen. Zo krijgen we geen kans om onze kennis, 
ervaring en ideeën te delen. Omdat we ons geluid toch in een vroeg stadium willen 
laten horen, hebben we besloten niet te wachten tot er een collegevoorstel ligt.’’ Het 
platform zet zijn eigen visie op een beter hondenbeleid op papier en overhandigt die 
notitie binnenkort aan het college van B en W en de gemeenteraad. 
 
Het platform bestaat onder anderen uit: dierenartsen, een dierenartsassistente, een 
hondengedragstherapeut plus de mensen die de afgelopen jaren betrokken zijn 
geweest bij het hondenbeleid in Sassenheim, Voorhout of Warmond. De groep is 
bezig met een rondgang langs alle politieke partijen om zich voor te stellen en de 
standpunten toe te lichten.  
 
Zo vinden de Hondenvrienden bijvoorbeeld dat hondenpoep altijd moet worden 
opgeruimd en dat iedereen die een hond uitlaat, zakjes bij zich moet hebben. 
“Uiteraard hebben we geen moeite met controle daarop. Iedereen heeft een hekel 
aan vuil op straat en daar valt hondenpoep ook onder’’, vindt de Sassenheimse 
dierenarts Annemieke van Luijk-Grevelink. 
 
In de notitie besteden de Hondenvrienden ook aandacht aan de kwaliteit en functie 
van de losloopgebieden in Teylingen. “We hebben onze krachten gebundeld om die 
gebieden te behouden’’, zegt Van Luijk-Grevelink. “Een veilig losloopgebied is 
ontzettend belangrijk voor honden. Ze kunnen daar in hun eigen tempo rondlopen en 
spelen met andere honden. Een hond die altijd is aangelijnd, raakt gefrustreerd en 



dat kan zich uiten in allerlei ongewenst gedrag. Zo'n hond wordt vervelend, blafferig 
en soms agressief. Of gaat zichzelf krabben of bijten.''  
 
Volgens de Voorhoutse dierenarts Joanne Kaemingk heeft het platform steun onder 
mensen met en zonder hond. “Die steun is tot dusver vooral mondeling betuigd. 
Omdat we die steun zichtbaar willen maken, roepen we sympathisanten op ons te 
mailen via info@hondenvriendenteylingen.nl. Dan plaatsen we hun naam en 
woonplaats op onze website.’’ 
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Brenda 
Filippo (PR en communicatie), 06-55338471 
U kunt ook kijken op onze website: www.hondenvriendenteylingen.nl 
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