Van:
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 17:03:18
Aan: antwoord@haarlem.nl
Onderwerp: Probleemoplossing Kenaupark
Geachte groenwerk afdeling van de gemeenteraad van Haarlem,
Ik woon tegenover het Kenaupark aan de Kinderhuissingel. Ik heb zelf een hond dus laat ik
mijn hond regelmatig uit in en rondom het Kenaupark. In het geval dat mijn hond een grote
boodschap moet, heb ik altijd een zakje bij me om de poep op te ruimen. Maar in het park
zelf en langs de waterkant aan de overkant van het park liggen altijd wel onopgeruimde
hondendrollen die zorgen voor stank en overlast. Je moet goed uitkijken waar je je voeten
neerzet in het Kenaupark, anders stap je zo in de poep.
Op deze manier is het park voor niemand leuk, daarom is mijn vraag aan de groenwerk
afdeling van de gemeenteraad (of degene die over het parkbeheer gaat), of er iets tegen de
viezigheid in en rondom het park gedaan kan worden zodat mensen minder of geen last
meer hebben van de troep.
Één idee is om paaltjes neer te zetten waar je hondenpoepzakjes uit kan halen zodat
iedereen alsnog de poep van hond kan oprapen, ongeacht of ze een zakje bij hebben of niet.
Als je bijvoorbeeld geen zakje bij je hebt, heb je geen zin om eerst thuis een zakje te halen
en dan terug te gaan naar het park, om vervolgens de drol van je eigen hond te zoeken.
Daarom is het handiger zakjes beschikbaar te hebben in het park zodat mensen wel de kans
krijgen om het pakketje van hun hond op te rapen.
Zouden jullie mijn brief en mijn vraag willen overwegen in jullie kringen en vergaderingen, dat
zou veel betekenen voor mij en andere hondeneigenaren in de buurt van het Kenaupark.
Ik zie graag jullie reactie tegemoet en als jullie nog vragen of feedback hebben is dit mijn
mailadres: syl.kerklaan@ichthuslyceumonline.nl
Met vriendelijke groet,

