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Los, sociaal en betrouwbaar

De raad in vergadering bijeen op 19 oktober 2021, sprekende over de Scenario's
Masterplan Veluwezoom (agendapunt 4, stuk 21.47),
Overwegende dat:
1. De gemeente eigenaar is van het Rozendaalse Veld;
2. Al vele decennia een deel van het Rozendaalse Veld is aangewezen als
honden losloopgebied;
3. Het hondenlosloopgebied niet alleen een nuttige functie heeft voor de honden, maar
ook een sociale functie heeft als ontmoetingsplaats;
4. Er in de regio behoefte is aan dit bestaande grotere losloopgebied;
5. De overige aangewezen losloopgebieden in de gemeente Rheden relatief klein zijn;
6. Veel inwoners in de omgeving met honden gebruik maken van dit losloopgebied, door
zelf daar de hond uit te laten of via honden uitlaatservices;
7. Er door het betalen van vergoedingen door de honden uitlaat ondernemingen voor
het gebruik van het gebied er verwachtingen zijn gewekt voor langjarig gebruik;
8. Door de verschillende terreineigenaren in de gemeente Rheden en Rozendaal voor het
los laten lopen van de hond wordt verwezen naar het Rozendaalse Veld;
9. Er over de beschikbaarheid van de gronden van - en toegang tot - het Rozendaals
Veld voor de inwoners van Velp contractuele verplichtingen liggen;
10. Er door een mogelijk aanstaande wijziging in de aanwijzing van recreatiezones door
de Provincie Gelderland in het voorjaar van 2022 het (mede) mogelijk is en of
wenselijk dat honden niet meer los op het Rozendaalse Veld zouden kunnen of mogen
lopen.
11. Het hondenlosloopgebied van het Rozendaalse Veld als een randgebied van de hele
Veluwe is aan te merken;
12. De openbaarheid van de Kluizenaarsweg voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid en
gebruik van het hondenlosloopgebied van belang is,
Draagt het College op:
a.

Het huidige hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld nu en in de toekomst te
handhaven;
b. De Provincie Gelderland te bewegen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) om, bijvoorbeeld
in het kader van de recreatiezonering en of subsidiëring, geen maatregelen te nemen
die leiden tot de noodzaak c.q. verplichting tot het verplaatsen en of sluiten van het
hondenlosloopgebied op het Rozendaalse veld;
c. En indien nodig zich als eigenaar van het Rozendaalse Veld en de Kluizenaarsweg
(juridisch) te verzetten tegen eventuele voornemens en besluiten van overheidswege:
1. Om het hondenlosloopgebied te sluiten of te verplaatsen,
2. de Kluizenaarsweg te onttrekken aan het openbaar verkeer en/of af te sluiten
voor gemotoriseerd verkeer.
De Steeg, 19 oktober 2021

