Beste leden van de gemeenteraad Velsen,
Als vader van een zoontje van bijna drie word ik regelmatig geconfronteerd met hondenpoep
op de speelveldjes voor kinderen, waar nadrukkelijk staat dat het verboden is voor honden.
Het is niet alleen erg vies als die poep aan schoenen en kleding komt, maar ook erg
onhygiënisch en gevaarlijk voor de gezondheid van kinderen. Af en toe spreek ik er mensen
op aan als zij hun hond uitlaten in bijvoorbeeld het Duinpark in Zeewijk, maar dan reageren
die vaak zonder begrip of zelfs agressief. "De hond heeft toch niet gepoept", "waar bemoei je
je mee", enz. enz.
Van het weekend weer een nare ervaring gehad in Velserbeek bij het klimtoestel vlak bij de
kinderboerderij. Een man loopt daar met twee honden rond. Mijn vrouw spreekt hem aan en
vraag hem het speelveld met zijn honden te verlaten en zijn honden ergens anders uit te laten,
er is daar toch plek zat. Hij weigert en bij de woordenwisseling bijt een van de honden in de
been van mijn vrouw. We belden daarop met de politie (0900-8844) maar die weigerde te
komen, we moesten het zelf maar oplossen met die man; zijn adresgegevens vragen. Nou dat
gaf hij niet en rende weg! Ondanks dat kwam de politie niet..... Het is een zaak van de
gemeente om te handhaven, was de boodschap.
Mijn vraag aan de gemeenteraad; vaak zie ik mensen hun honden uitlaten op speelveldjes,
maar nog nooit heb ik een handhaver gezien. Elkaar aanspreken op dit vieze gedrag helpt niet
en zorgt helaas voor hele nare ervaren, dus dat doe ik niet meer. Handhaving door de
gemeente is de enige oplossing.
Graag verneem ik van de raad het volgende:
- Is de gemeenteraad zich bewust van de gevaren voor de gezondheid van kinderen wanneer
zij in aanraking komen met hondenpoep?
- Hoe wordt het verbod om honden op speelvelden uit te laten gehandhaafd?
- Hoe controleert de gemeenteraad of de handhaving effectief is?
- Hoe vaak zijn er in 2015 in Velsen bekeuringen uitgedeeld of een waarschuwingen gegeven
aan hondenbezitters die hun hond uitlaten op een speelveld?
Met vriendelijke groet,
Sander van der Molen
Gurvenlaan 6
!974 SK IJmuiden

