Voor wie de schoen past ????

Beste hondenbezitter
Graag vragen wij uw aandacht en medewerking voor het volgende
In de kern van Effen ligt de enige en echte Honden Uitlaat Plaats HUP genaamd die naar behoefte
gebruikt mag worden en onderhouden wordt door de gemeente Breda
Daarnaast hebben wij het geluk in het buitengebied over vele hoger begroeide bermen te
beschikken waar de gemiddelde hond zich thuis voelt om zijn of haar behoefte te doen zonder dat u
daar daadwerkelijk uw poepzakje hoeft te hanteren.
Ondanks dit alles is het vervelend met regelmaat te moeten vernemen en te constateren dat
bewoners gebruik maken van de gronden en landerijen van ondernemers in de buurt die niet de
functie hebben als HUP maar wel als zodanig gebruikt worden .Om enkele voorbeelden te noemen
de weidelanden aan de Oude Rijsbergsebaan , de Tweegelandenbrugweg , het Overase Pad en
deTrippelenberg en er zijn er meer.
Dit kan mede tot gevolg hebben dat er bij aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden in ons gebied,
de grondeigenaren negatief kunnen reageren op een verzoek om medewerking. Zij zijn in de regel
niet erg gecharmeerd van niet aangelijnde honden die de weilanden als speelplaats gebruiken met
het risico dat zij daar tegelijkertijd hun behoefte achterlaten.
Wij zijn zo vrij aan te nemen dat u het ook niet prettig zou vinden als vreemde honden uw voor- of
achtertuin als HUP gebruiken.
Dan hebben we het nog niet over het fenomeen ” bang voor een hond “
Want naast hondenliefhebbers zijn er ook mensen die, vaak door vervelende ervaringen met deze
niet altijd vrolijke viervoeters, zo bang zijn geworden dat zij bij het zien van honden zich letterlijk en
figuurlijk in veiligheid brengen.
Kortom genoeg redenen om u nogmaals te verzoeken, uw hond aangelijnd uit te laten en niet op
andermans grond en weilanden zijn of haar behoefte te laten doen.
Zoals eerder vermeld,

Veiligheid, leefbaarheid en een schone leefomgeving maken we met zijn allen
We hopen op uw aller medewerking

