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Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuiltehouder Wethouder Schenk

Roosendaat kent het fenomeen hondenspeetplaats (HSP) wat voor de honden een goede voorziening

is. Zo is er in de wijk Katsdonk vlak tegen de prachtig verbouwde monumentate kerk een

hondenspeetptaats gereatiseerd. Vete vrijwittigers hebben dit opgebouwd.

Voor de honden zeker een aanwinst. Ze kunnen met etkaar spelen en raken beter gesociatiseerd.

Hun baasjes zetten echter steeds meer "romme[" op het terrein zodat zij met etkaar koffie kunnen

drinken. Natuurtijk mogen ook de hondeneigenaren het gezettig hebben. Maar overtottige sputten

van thuis achtertaten in dit door monumentale gebouwen omzoomde terrein leidt tot vertoedering

Een van de bezwaren is ook dat bewuste HSP steeds meer het karakter van een stadscamping begint

te krijgen.

De VLP heeft hierover de votgende vragen:

1. Wat vindt u eryan dat er op HSP materiaten, zoals te zien op bijgevoegde foto's, permanent

worden gebruikt en achtergetaten? ls hier een HSP voor bedoeld en zo nee, wat gaat u

hiertegen doen?

2. Tijn er regels omtrent het gebruik van de HSP en zo niet, bent u voornemens deze regets op

te gaan stetten?

3. ls het een optie om met natuurtijke en niet overheersende materialen zoals boomstronkjes te

werken om een ontmoetingsptek op de HSP te creëren?

Namens de VLP,
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. Het statten en achtertaten van deze materiaten wordt niet ats wenselijk gezien. Door het

inrichten van de HSP neemt de gebruikswaarde van het openbare groen toe. Ook bewoners

ontmoeten etkaar in het openbaar gebied en dit draagt bij aan de sociate samenhang in de

buurt. Een mooie ontwikkeling waarin bewoners het initiatief nemen. We promoten daarin de

vrijheid van het inrichten en zijn attijd uitgegaan van natuurtijke materiaten. Op dit moment

wordt maatwerk geleverd bij iedere HSP om samen te zoeken welke regets er gelden.

2. ln het najaar is een evatuatie geptand met de initiatiefnemers van de HSP's. Op dit moment

heeft iedere HSP een eigen regtement. Tijdens de evaluatie zijn de regets binnen een HSP

onderwerp van gesprek.

3. Bij het inrichten van de HSP wordt zoveel mogetijk rekening gehouden met het gebruik van

duurzaam en natuurtijk materiaat. Samen met bewoners zoeken we naar het meest passende

de omgeving.
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