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Wijkcommissie
Hoge Akkers heeft haar
officiële status
In deze eerste nieuwsbrief van 2014 willen we even terugkijken op het afgelopen jaar maar vooral
ook vooruit kijken naar 2014. Vorig jaar was voor de wijkcommissie een jaar waarin we de officiële
status als stichting hebben vastgelegd en waarin we een convenant met de gemeente hebben ondertekend.
We hebben vertrouwen in de toekomst en we willen in
2014 ons laten zien met concrete projecten in de wijk.
Er zijn twee werkgroepen opgericht. De werkgroep Veiligheid gaat werken aan projecten met betrekking tot de
veiligheid in en om het huis. De werkgroep Woonomgeving gaat werken aan projecten die onze directe woonomgeving aangaan.
Het laten slagen van al onze activiteiten is natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers uit de wijk. Daarom willen we
besturen van wijkcommissies Hoge Akkers en Geenu vragen om met ons mee te doen in een van de projec- De
hoven bij de notaris na ondertekening van de statuten.
ten van de werkgroepen of in ons bestuur. Een project
waarin u uw steentje op korte termijn al kunt bijdragen is het hondenpoep-project van de werkgroep
Woonomgeving.
Met vriendelijke groet,
Jack Dankers
Jan Mollen
Mike Brouwers

Overlast hondenpoep
Nu Wijkcommissie Hoge Akkers haar definitieve status
heeft gekregen wordt het tijd om door u aangedragen punten om de woonomgeving in de wijk te verbeteren aan te
pakken.
Natuurlijk kan niet alles tegelijk en zullen we stapsgewijs
naar oplossingen moeten zoeken.
Daarbij hebben we ook uw hulp nodig om het draagvlak in
de wijk zo groot mogelijk te maken.
Tijdens onze inloopavond werd o.a. overlast door hondenpoep als een behoorlijke overlast ervaren.
Op zich niet zo vreemd met de wetenschap dat deze ergernis nog altijd in de top drie onder de burgers staat. Eigenlijk heel raar want iedereen vindt dat hondenpoep opgeruimd moet worden.

Aanpak niet erg gemakkelijk
Reeds in 1995 is in de gemeenteraad het probleem hondenpoepoverlast aan de orde geweest.
Er zijn in die tijd afvalbakken geplaatst waar de hondenbezitters de uitwerpselen volgens de toen
ingevoerde APV zelf moesten opruimen. Enkele Boa’s werden aangesteld voor handhaving. Bij een
overtreding betekende dat in die tijd een boete van fl. 60,-. Inmiddels is dit verhoogd tot € 140,Helaas moeten we constateren dat het effect, van de toen ingevoerde maatregelen, onvoldoende
zijn gebleken om hondenpoepoverlast tot een minimum terug te dringen.
Een andere aanpak is dus nodig.

Wat is nodig
Belangrijk is dat er voldoende draagvlak is vanuit de bewoners. Gedragsverandering is wenselijk.
Dit kost tijd. Tijd die nodig is om met positieve communicatie en stimuleringsacties het gewenste
gedrag van hondenbezitters in positieve zin te beïnvloeden.
Inmiddels heeft de werkgroep woonomgeving contact gezocht met Helms Milieutechniek B.V. in
Amersfoort.
Dit bedrijf heeft in 250 gemeenten in Nederland, met succes adviezen gegeven om de aanpak van
hondenpoep overlast te verminderen.
Samen met Helms, gemeente en bewoners willen wij middels een stappenplan komen tot een daadwerkelijk terugdringen van hondenpoepoverlast binnen de wijk Hoge Akkers.

Enquête
Om meer inzicht te krijgen wat er onder de bewoners van onze wijk werkelijk leeft vindt u op de website www.hoge-akkers.nl een enquête. Wij zijn voor de uitwerking van onze plannen erg geholpen
als u even de moeite neemt om deze enquête in te vullen. Uiteraard gebeurt dit geheel anoniem
en worden de gegevens alleen gebruikt om onze ideeën over bestrijding van hondenpoepoverlast
verder uit te werken.
In de Stakenborgakker heeft een ludieke actie ertoe geleid
dat op dit braakliggend terrein, waar veel kinderen spelen, de
overlast van hondenpoep gedeeltelijk is verminderd.
Helaas heeft het probleem zich verplaatst naar een voetpad
achter de geluidswal.
Graag wil de commissie in contact komen met de bewoners
die verantwoordelijk waren voor deze vlaggetjesactie.
Zij zijn in ieder geval de hondenpoepoverlast ook beu en
kunnen wellicht een zinvolle bijdrage leveren in het verder
bestrijden van deze overlast in de gehele wijk.
Laat iets van u horen op info@hoge-akkers.nl

