VELDHOVEN

Veldhoven, 6 november 2019

Betreft: Art.42-Brief PvdA inzake ergernis over honden

Geacht college,
In de top 5 ergernissen van burgers over het publieke domein, staat door (eigenaars
van) honden veroorzaakte overlast veelal op een bedroevend hoge plek. Dat is u bekend.
Het is evenmin nieuws dat indammen van deze ergernis voor gemeentebesturen een
moeilijke zaak is. Aanleiding om hiervoor toch nog eens uw aandacht te vragen, is een
brief over dit onderwerp die wij onlangs ontvingen van een Veldhovense. Bij dit
schrijven, zorgvuldig en respectvol geformuleerd, is een flinke lijst medeondertekenaars
gevoegd. Hieronder zijn de aangeroerde praktische punten samengevat. We besluiten
met een aantal suggesties en vragen.
De ondertekenaars constateren:
» Overmaat aan hondenpoep op (te) veel plekken in Veldhoven.
»
Stinkende uitlaatveldjes, vooral bij de ingangen (dit is te voorkomen door honden
verder op het veldje los te laten.
» Veel veldjes zijn niet of slecht afgesloten. Of hekjes zijn zo laag dat een grote hond er
makkelijk overheen kan springen. Gevaarlijk voor honden én voor fietsers en auto's.
De briefschrijfster kent twee mensen die gevallen zijn en arbeidsongeschikt zijn
geworden.
» Afvalbakken om zakjes hondenpoep in te gooien, worden op veel plekken gemist.
»
Bestreden wordt dat uitlaatplaatsen eens per week schoongemaakt worden.
» Te weinig handhaving op het gebod om hondenpoep op te ruimen. Strengere controle
en boetes zorgen voor gedragsverbetering.
»
De besmettelijke, ook op mensen overdraagbare parasiet Giardia Lamblia komt
steeds vaker voor bij honden. Vieze uitlaatplaatsen dragen bij aan verspreiding en
zorgen voor her-besmetting.
Voorbeelden uit wijken:
» Op het grote veld naast de Rapportstraat is het hek aan de kant van de straat open
zodat de honden zo de weg op kunnen rennen. Met gevaar voor hond en mens.
»
Dezelfde situatie treft u aan tegenover de Abdijtuinen, een grote plaats, zonder
mogelijkheid om de ruimte af te sluiten.
»
Het veldje aan de Kerkweg ligt naast een speelplaats/voetbalplek van de MFA Zuid.
Als de bal over het hek schiet, klimmen kinderen erover om de bal te pakken. Ze
komen terug met poep op bal en/of schoenen.
»
In park Vogelzang is een mooie plek, maar die is op vier plaatsen open.
»
Renovatie van Zonderwijk zorgde voor meer groen in de wijk. Maar het gras - én jeu
de boules baan - liggen nu vol hondenpoep.
Suggesties:
»
Een commissie van hondenbezitters die meedenken aan oplossingen. Bijvoorbeeld
een bewoner verantwoordelijk maken dat bakken op tijd geleegd worden.
» Afgesloten plaatsen waar honden kunnen rennen en spelen met andere honden.
Realisatie kost natuurlijk geld, maar we kunnen starten met een of twee plekken,
bijvoorbeeld in het park tussen Zonderwijk en het Look.
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De gemeente Oss heeft een zogenaamde trimbaan aangelegd met (klim)attributen
voor de honden om hun behendigheid (Agility) te trainen.

In de uitvoerige brief, met meer informatie over de parasiet Giardia Lamblia (zie PS),
klinkt ook bezorgdheid door over de houding van de eigenaren van honden.
Gedragsverandering is naar onze smaak een even elementaire als moeilijke manier om
tot verbetering van de beschreven situatie te komen. We willen ook hier uw aandacht
voor vragen.
Tenslotte is onze vraag wat de 'opbrengst' is van de recente controle op hondenbezit?
Het is toch de bedoeling dat de hondenbelasting wordt besteed aan voorzieningen voor
honden?
Met vriendelijke groet,

Frans Hofmeester
PvdA Veldhoven

PS
Besmetting met de parasiet Giardia Lamblia vindt plaats via de ontlasting of speeksel.
Allen al het likken aan elkaars bek ter kennismaking, is al genoeg. Ook kunnen zich eitjes
in de vacht bevinden. Honden worden nogal eens gekamd op de uitlaatveldjes. Plukken
haar kunnen eitjes bevatten en via snuffelen een besmetting veroorzaken. Debet
daaraan kunnen ook schoenzolen zijn, aaien van honden met deze parasiet en meer.
Honden, maar ook mensen kunnen erg ziek worden van deze parasiet, met klachten als
diarree, slijm bij de ontlasting of zelfs bloed als gevolg. De parasiet hecht zich aan de
dunne darmwand. De briefschrijfster heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde en meet
deze parasiet bij liefst 400Zo van haar cliënten. Zolang darmen en weerstand goed zijn, is
er niet zoveel aan de hand en hecht de parasiet zich minder makkelijk. Maar bij
verminderde weerstand, vooral bij kinderen en ouderen, zijn de risico's groter.

