Geachte heer/mevrouw,
Bij deze wil ik een klacht indienen over de enorme hoeveelheid hondenpoep op en naast de
Zwarteweg. Ook het straatje tussen onze woning op nr 9 en de woning op nummer 8 ligt
bezaaid met hondenpoep.
Het hondenpoepwagentje van de gemeente ruimt nauwelijks de hondenpoep op en dan alleen
nog voor zover het zichtbaar op het wegdek ligt. De poep die aan de zijkant van de weg ligt
wordt niet opgeruimd.
Gevolg is dat bewoners en badgasten zeer regelmatig in de poep staan. Zo is bijv. het uit de
auto stappen een riskante bezigheid. Ook is bij hogere temperaturen (zoals afgelopen zomer)
de stank enorm. En verder is het voor eilanders én voor badgasten uiteraard geen fraai gezicht.
Onze gasten klagen bij ons over de hoeveelheid poep. Ook in het dorp en aan de haven
(loslopende honden van bruine vloot) is dit probleem erg groot.
Wij proberen zelf de poep bij onze woning en ons recreatie-appartement op te ruimen, maar
dat is de oplossing bij het slachtoffer neerleggen i.p.v. bij de dader. Ook het aanspreken van
hondeneigenaren heeft nauwelijks succes, meestal krijgen we dan een grote mond terug met
oa antwoorden ik heb geen zakje bij mij of de hond poept toch in het gras.
Op de wal wordt vaak hondenbelasting geheven en wordt er gehandhaafd indien hondenpoep
niet opgeruimd wordt. Waarom niet op Terschelling. Wij willen ons eiland toch aantrekkelijk
houden voor badgasten (en voor de eilanders).
Een simpele oplossing zou kunnen zijn om meer houders met hondenpoepzakjes te plaatsen.
Als eerste graag bij de ondergrondse vuilcontainer bij Zwarteweg 9, maar er zijn veel meer
plaatsen te bedenken.
Aanspreken van de eilanders op hun gedrag in het algemeen lijkt mij erg wenselijk. Als de
eilanders zorgen dat ze de poep opruimen kunnen de badgasten dit goede voorbeeld volgen.
Wij hopen dat u deze klacht serieus neemt en beseft dat de enorme hoeveelheid hondenpoep
geen reclame is voor ons mooie eiland.
Met vriendelijke groet,
Jessica van Urk
Zwarteweg 9
8881DA West-Terschelling

