Zevende hondenspeelweide ingehuldigd in Laken
De Stad zal voortaan 2 nieuwe speelweiden per jaar inhuldigen
De nieuwe hondenspeelweide in de Leopold I-straat in Laken is vanaf vandaag toegankelijk. Dit is het
tweede terrein dat de Stad heeft ingehuldigd in 2019, en daarmee is ook het doel om 2 nieuwe
hondenspeelweiden per jaar te installeren bereikt. Hiermee komt de Stad tegemoet aan de stijgende
vraag van Brusselse hondenbaasjes.
Vandaag, zaterdag 7 september, konden de Brusselaars en hun trouwe gezelschapsdieren in Laken
kennismaken met een nieuw speelterrein voor honden. In heel wat Brusselse gezinnen is de hond deel
van het gezin, de Hoofdstad telt er dan ook steeds meer van. Het aantal honden binnen de verschillende
gemeenten van het Gewest wordt momenteel geschat op 105 000.
Schepen van Dierenwelzijn Zoubida Jellab legt uit: "Honden hebben recht op hun plek tussen de
Brusselaars. Maar er zijn niet veel plaatsen waar ze zich kunnen uitleven. Na er een te hebben geopend
in het centrum, hebben er we nu ook eentje in Laken. Het is voor ons een prioriteit er ieder jaar twee
nieuwe te openen, zoals deze", legt schepen van Dierenwelzijn Zoubida Jellab uit.
De Stad Brussel wil een aantal vrije ruimten benutten door er een nieuwe functie aan te geven. "We
trekken op verkenning om te bekijken waar de meest geschikte plaatsen liggen. We zullen zowel groene
ruimten als kleine groengebieden gebruiken. In Haren, Neder-over-Heembeek, Laken en de Vijfhoek,
overal zijn wel plaatsen te vinden waar onze viervoeters zich vrij en veilig kunnen uitleven", voegt Jellab
toe.
De omgeving rond de nieuwe speelweide wordt ook opgefrist: op termijn komt er nog een
muurschildering (uitgedacht samen met de buurt) op de muur van de Brico-winkel, en de verlichting
wordt herbekeken.
De nieuwe speelweide is trouwens ook toegankelijk voor kinderen en katten. Door een opdeling in drie
stukken is er plaats om kinderen en honden apart te laten spelen, in het derde deel kunnen katten veilig
onderdak vinden. Meer dan een plaats om zich te ontspannen, is dit ook een mooie gelegenheid om
ouders en kinderen kennis te laten maken met dieren.
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