Van: "wil.jansen rodr."
Datum: 28 maart 2015 13:08:23 GMT+01:00
Aan: griffer@velsen.nl
Onderwerp: loslopende honden
Aan de gemeenteraad van Velsen
t.a.v. de Raadsgriffie.
Regelmatig passen mijn man en ik op onze kleinkinderen in Driehuis.
Vigo (7 jaar en Kiki 5 jaar). Ze wonen met hun ouders op de P.C. Hooftlaan 77.
Aan 't eind van deze straat ligt park Beeckestijn.
Gisterenmiddag gingen we naar het bos met hun vriendje Sam (7).
We gingen bij de "bunker" kijken aan 't begin van het bos, links op de heuvel.
We waren hier nog maar heel kort totdat er een flinke witte hond naar boven kwam vliegen.
Een Argentijnse dog.
Vigo vloog de boom in van angst.
De hond sprong 2 keer naar Kiki, die met haar knuffel stond te huilen.
De hond kreeg Sam in 't oog en vloog op hem af.
M'n man zei:"Geef de paraplu". Hij probeerde de hond van ons af te houden.
'k Probeerde Sam op alle manieren te beschermen.
Hij wilde weg, weg, weg.
De hond bleef naar z'n gezicht springen. Ik riep en gilde, maar niemand kwam ons te hulp.
M'n man probeerde de hond weer van ons af te houden en we renden naar beneden.
Sam viel en trok me mee in de val. We konden nog opstaan terwijl de hond weer op de rest af ging
naar boven.
We liepen het bos uit en stonden op de straat. Toen kwam die hond weer aanrennen en vloog weer
op Sam af.
Het kind vloog de straat over en holde om een geparkeerde auto met de hond achter hem aan.
'k Vloog naar hem toe. Hij rende van angst weer de weg over en struikelde.
Toen dacht ik, laat die hond mij dan maar bijten en boog over het ventje heen.
De hond ging weer terug het bos in en 'k zei tegen Sam: "Niet meer kijken, druk je hoofd maar
tegen me jas, dan lopen we zo naar huis."
Het stoere ventje was slap van angst en uitputting.
M'n man, Vigo en Kiki kwamen gelukkig al achter ons aan.
Eenmaal veilig thuis kwamen de spanningen eruit. Sam trilde over heel z'n lichaam.
M'n man vertelde, dat die hond bij een groep honden hoorde die uitgelaten werden door 2 a 3
vrouwen.
We hopen dat er snel iets, aan al die loslopende honden, gedaan kan worden. En de honden in een
apart gedeelte van het bos los, mogen lopen.
'k Heb net even opgezocht wat de karaktereigenschappen van deze honden zijn.!
Dan zijn we er heeeeel goed afgekomen.
Hartelijke groeten
Fam. Joh.Jansen

Geachte meneer en mevrouw Jansen,
De gemeente Velsen ontving van u een melding over het gedrag van een loslopende hond in het
park Beeckestijn en deed u het verzoek om hierop te handhaven. Ik heb u email gelezen en begrijp
dat u en uw kleinkinderen geschrokken zijn door het gedrag van deze hond.
Het landgoed Beeckestijn is al sinds enige jaren in eigendom/beheer bij “Natuurmonumenten” en
heeft deze organisatie hun eigen buitengewoon opsporingsambtenaren. Natuurmonumenten stelt
ook zelf de regels voor dit landgoed op.
De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Velsen zijn derhalve niet bevoegd op het
landgoed Beeckestijn te handhaven.
Ik heb n.a.v. uw melding vandaag telefonisch contact opgenomen met het regiokantoor van
Natuurmonumenten in Wormerveer, te bereiken op het telefoonnummer 075-6472040.
Ik heb de inhoud van uw melding, in algemene bewoordingen, doorgegeven. Vanuit
Natuurmonumenten werd aangegeven er door hun handhavers regelmatig wordt gesurveilleerd op
het landgoed Beeckestijn maar zijn zij niet in staat om dit de gehele dag te kunnen doen. Mij werd
verzocht om uw melding door te sturen aan ondergenoemde personen van het Regiokantoor welke
het bij de handhavers van Natuurmonumenten bekend zullen maken.
Pas als u hiervoor toestemming geeft zal ik dit doen maar kunt u dit zelf doen en wel aan de
volgende personen met hun bijbehorende emailaccount:
@natuurmonumenten.nl en @natuurmonumenten.nl
Mocht ik niets van u vernemen dan ga ik er vanuit dat uzelf contact hebt opgenomen met
Natuurmonumenten.
In zijn algemeenheid nog het volgende.
De kans is aanwezig dat de eigenaar/houder van deze witte Argentijnse dog een inwoner is van de
gemeente Velsen. Er in bij mij echter geen meldingen over dit soort honden bekend.
Indien u het adres van de eigenaar/houderweet of het kenteken van de mogelijke bij betrokken auto
zou hebben genoteerd dan had ik mogelijk de eigenaar/houder kunnen achterhalen en kunnen
aanspreken. Daarnaast had ik dan ook bij de politie kunnen navragen of er eerdere meldingen over
deze hond bekend zijn.
Mogelijk beschikt u over deze informatie, indien dit zo is dan zou ik dat graag van u horen. E.e.a.
zou in de toekomst kunnen bijdragen in het voorkomen van incidenten.
Met vriendelijke groet,

Martin Carbaat
teamleider
Algemene zaken
Werkeenheid Toezicht en Handhaving openbare ruimte
Gemeente Velsen

