
 

Bewonersbrief 
HUP Slotjes Midden 

Datum : december 2021 

Aan alle bewoners van Loevensteinlaan 17 t/m 23a (oneven) en 
Ruys de Beerenbrouckplein 8 t/m 42 

 

Nieuwe hondenuitlaatplaats Slotjes Midden  
 

Slotjes Midden is de afgelopen jaren vernieuwt. Oude woningen hebben plaatsgemaakt voor 

nieuwbouw en het openbaar groen is opnieuw aangelegd. Een van de laatste onderdelen is het 

aanleggen van de nieuwe hondenuitlaatplaats (HUP). Doormiddel van deze brief informeren we 

u over de voortgang.  

  

Voorheen was er een HUP aan de Loevensteinlaan, maar door de nieuwe inrichting is deze komen te 

vervallen. Om hondeneigenaren te faciliteren wil de gemeente Oosterhout in de directe omgeving een 

nieuwe HUP aanleggen.  

 

Wensen van bewoners 

Bij het ontwerpen van Slotjes Midden is enkele jaren geleden een locatie voor deze HUP 

aangewezen. Deze locatie is aangeduid met een rood kader met het cijfer 1 op de tekening aan de 

achterzijde van deze brief. Vanuit de aanliggende flat zijn veel opmerkingen gekomen met betrekking 

tot angst voor stankoverlast en overlast van de aanwezigheid van hondenpoep. We willen de 

bewoners van de flat graag tegemoetkomen, daarom hebben we gekeken naar een andere locatie. 

Op deze manier zorgen we er samen voor dat Slotjes Midden een fijn plek is om te wonen.  

 

Nieuwe locatie HUP 

Een groenstrook iets verder van de bebouwing af leent zich goed als locatie voor een HUP, op de 

kaart is deze locatie aangeven met een blauwkader en cijfer 2. Voordeel van locatie 2 is dat deze 

verder af ligt van de bestaande bebouwing waardoor de overlast nihil zal zijn voor de bewoners van 

de flat. Daarnaast ligt deze locatie langs een doorgaand voetpad waardoor deze goed bereikbaar is 

voor de hondeneigenaren. Ook kan de strook op deze manier goed worden onderhouden door de 

gemeente. De HUP zal bestaan uit een deel van het grasveld dat wordt afgescheiden door een haag. 

Ter plaatse zullen twee palen met de aanduiding HUP en een hondenpoepbak geplaatst worden. 

 

Planning 

De HUP zal worden ingericht voor het einde van het plantseizoen (15 maart). Dit tijdframe is zo breed, 

omdat de aanleg zeer afhankelijk is van het weer. Bij te veel regenval of vorst is aanplant niet 

mogelijk. De opdracht wordt in ieder geval meegenomen in de eerste aanplantronde. 

 

Overlast 

Mocht u straks na aanleg van de HUP alsnog overlast ervaren dan kunt u een melding doen via de 

app MijnGemeente of via het formulier Melding Openbare Ruimte op de website van de gemeente 

Oosterhout. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw I. van der Maden, via 

telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres i.van.der.maden@oosterhout.nl 

mailto:i.van.der.maden@oosterhout.nl


 

 

 
 

 

 

   

   

 

 

 

 


