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Open brief gericht aan de leden van de Projectgroep Holtingefveld 
College van B & W en fractievoorzitters /an de partijen in de 
de gemeente Westerveld. 
Gedeputeerde Staten tav de r R.W. Mu iks 
gedeputeerde 
en aan de leden van de Provinciale Staten 

Geachte dames en heren, Westerveld, 1e 

rE^P)Vv§'nSTUuH VAN DRENTHE 

ma, 
Ingek, 2 2 NOV 2013 

AFDELING 5G 
TE BEH. DOOR: 
DWS. I G.AFD.: 
november 2cn 3-

begin oktobei /verden wij, h mdenbezitter; mdor het Holtingeiveld, 
buitengewoon onaangenaam verrast door borden met een 
losloopverbod v r honden 

De; e borden zijn, zonder voor, inkondiging, geplaatst rond het Holtingerveld. 
In verschillende gemeentelijke stukken en vooraankondigingen wordt alleen 
gesproken over een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. 
Dat deze maatregel, zonder inkennissstelling en zonder redelijk alternatief, 
is genomen schept onbegrip en boosheid onder deze groep inwoners van 
Westerveld. 

Voor betrokkenen was het een heerlijk ritueel om zich in het immens grote 
gebied te begeven voor een stevige wandeling met hun hond zonder, zeker 
door de week, dan ook maar iemand tegen te komen. 

"Ons" gebied wordt ons, door middel van natuurschoonvervuilende 
verkeers- en andere verbodsborden, ontnomen. Daarbij zijn deze borden 
indien mogelijk pal op hoeken geplaatst. Hierdoor is het op een aantal 
plaatsten niet mogelijk legaal te parkeren 

Ook in dit deel van Nederland geldt voor natuurwaarden een hoge graad van 
prioriteit en ook op het Holtingerveld dienen we dus zuinig te zijn. 
Gemotoriseerd, vervuilend en luidruchtig verkeer doet het gebied aanzienlijke 
schade en moet uiteraard worden geweerd. De meeste wandelaars met 
hun loslopende honden zijn doorgaans zelf natuurliefhebbers en 
houden de regie van het wandelen met een loslopendehond goed in de 
gaten. 

Decennia lang zijn loslopende honden nooit een probleem geweest en was er 
van ust onder de fauna en vernieling van flora geen sprake. 



si Naar ening zijn r de len in dit gebied waar het mogel i jk moe t zi jn onr 
« de intensheid van de natuur samen met je hor d te beleven zonder 
o daarbij iets of ierr md schade toe te brenger 

Graag zoude? wij n iet u n gesprek komen om onze ideeën toe te lichten en 
te bezien of we kunnen komen tot een voor iedereen aanvaardbare 
oplossing. 

Wij hopen dan ook dat u op korte termijn ^jlt uitnodigen voor het voeren 
van een onderhoud. 

Voor uw antwoord kunt u zich richten tot 
Hans an Noortwijk 
Kolonieweg 103 
7971 RB Havelte 
Tel. 06-15021415 
E-m var noortwijk@hoi 

U aller /riendelijk groetend r r ! ndenbezitter andorn 
Holtingerveld, 

Hans van Noc twijk 
Evert Gepkens 
Marien Spek 
Rob den Hollander 


