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Onderwerp
Uitwerking project scholen-debat-wedstrijd; 'Hondenpoep van de Stoep'

Steenbergen; 2 augustus 2016

Aan de Raad,
In januari, februari en maart 2016 namen groep 8 leerlingen van de Steenbergse basisscholen en
de 4 klas van 't Ravelijn deel aan de jaarlijkse debatwedstrijd. De school die het zelfbedachte
idee het beste voor het voetlicht bracht won de beker voor "Het beste voorstel". In de editie van
2016 kwamen er twee ideeën als beste naar voren. Een idee was het voorstel
'Hondenpoep van de Stoep' van basisschool Petrus en Paulus uit Dinteloord.
e

De winnaars kregen C 2.500,- ter beschikking om het gepresenteerde project daadwerkelijk uit te
voeren. Dit gaat onder regie van de gemeente. Wij kunnen u het volgende hierover melden:
Hondenpoep van de Stoep

Groep 8 van de Petrus en Paulusschool won de debatwedstrijd met het onderwerp 'Hondenpoep
van de Stoep'. Aanleiding was de ergernis van de kinderen over de hondenpoep die op veel
plaatsen te vinden is. Ze vonden het niet alleen vies maar ook erg ongezond. Een aantal ideeën
werd voorgesteld. Het doel was de hondenbezitters meer bewust te maken van het probleem.
Er is bekeken wat er tot nu toe in het kader van het hondenbeleid 'Opgeruimd-Uitgelaten' wordt
gedaan en welke ideeën er zouden kunnen worden uitgevoerd.
Uitvoering
Met de klas is besloten om alle geregistreerde hondenbezitters te voorzien van een persoonlijke
brief, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor het opruimen van hondenpoep. Bij deze brief
ontvangen zij tevens een pakketje opruimzakjes als stimulans om de poep op te (blijven) ruimen.
Het beschikbare bedrag van 6 2.500,- is hiervoor geheel benut. Verder zijn er informatiefolders
over het hondenbeleid verspreid bij openbare gelegenheden zoals dorpshuizen, bibliotheken, en
de dierenkliniek.
Nieuwe hondenbezitters werden al voorzien van een pakketje opruimzakjes, een informatiefolder
en een tegoedbon voor een etuitje. Dit wordt gecontinueerd.
Op 4 juli jongstleden heeft wethouder C. Zijlmans op de Petrus en Paulusschool samen met de
leerlingen van groep 8 de officiële aftrap gegeven. De kinderen van de klas deelden de pakketjes
met opruimzakjes uit aan ouders die met hun hond aanwezig waren.

We hopen dat deze actie een steentje bijdraagt aan de bewustwording van veel hondenbezitters
met als resultaat; een schonere en gezondere leefomgeving.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgemeester,
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