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Hondentoiletten : nieuwe installaties en verplaatsingen
Brussel, 28 maart 2014 – De Stad Brussel breidt zijn netwerk van
hondentoiletten verder uit. Een nieuwe voorziening wordt geplaatst aan
de Jean Sobieskilaan in de buurt van de Kloosterstraat. Twee
hondentoiletten worden verplaatst, op de hoek van de Pagodenlaan met
de Versailleslaan alsook op de Emile Bockstaellaan, in de buurt van de
Verhoevenstraat. De Stad telt nu 69 hondentoiletten verdeeld over het
ganse grondgebied.
Met meer dan 50.000 honden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de
overlast van achtergelaten hondenuitwerpselen een dagelijks probleem.
De Stad Brussel heeft een informatiecampagne
hondeneigenaars die hun uitleg geeft over de
hondenuitwerpselen van hun dier op te rapen.
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Daarnaast zijn er ook hondentoiletten geïnstalleerd in de verschillende wijken
van de Stad. Er zijn 69 hondentoiletten aanwezig op het hele grondgebied.
Deze week wordt er een nieuwe voorziening geplaatst op de Jean Sobieskilaan in
de buurt van de Kloosterstraat. Twee andere voorzieningen werden verplaatst en
vernieuwd. Een op de hoek van de Pagodenlaan en de Versailleslaan, de andere
op de Emile Bockstaellaan in de buurt van de Verhoevenstraat.
De hondentoiletten worden om de twee dagen gereinigd om de nodige hygiëne
van deze plaatsen te verzekeren. In 2013 werden hier meer dan 60.000
uitwerpselen bijééngebracht. Dit zijn evenveel uitwerpselen die niet op de
openbare weg zijn terechtgekomen.
« Hun aanwezigheid in het hartje van de wijken is noodzakelijk om een antwoord
te bieden aan de problematiek van de hondenuitwerpselen. Bovendien ben ik blij
met de verbeteringen in deze materie. Indien de nalatige hondeneigenaars toch
een inspanning zouden doen zal er een zichtbare verbetering worden
vastgesteld » verduidelijkt de Schepen van Netheid, Karine Lalieux.
Ter herhaling, het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel bevat het
verbod om hondenuitwerpselen achter te laten op de openbare ruimten, behalve
in de hondentoiletten, en de verplichting voor de baasjes om een zakje voor het
oprapen van de uitwerpselen aan de leiband te knopen.
Perscontact , Romain De Reusme
romain.dereusme@brucity.be – 02/279.48.54 - 0485/41.59.57

