
 

Bewonersbrief 
HUP Pottebakkerstraat 

Datum : 8 april 2020 

Aan alle bewoners van Pottebakkerstraat 12 t/m 46 en  
17 t/m 49 

 

Uitnodiging om mee te denken met het ontwerp 
 

Hondenuitlaatplaats Pottebakkerstraat  
 

Ter hoogte van Pottebakkerstraat 28 tot en met 34 is in 2017 een nieuwe hondenuitlaatplaats 

(HUP) aangelegd. Na enkele gesprekken met omwonenden en gebruikers van deze locatie, is 

besloten het ontwerp aan te passen naar de huidige situatie. De communicatie omtrent deze 

wijziging is niet naar verwachting verlopen. Daarom komen we met onderstaand voorstel. 

 

Scenario’s 

Bijgevoegd vindt u een drietal scenario’s welke zijn opgesteld voor de HUP aan de Pottebakkerstraat. 

Het eerste scenario betreft het behouden van de huidige situatie. Scenario twee geeft de voormalige 

situatie weer, hoe de HUP in eerste instantie is aangelegd. Het derde scenario is een nieuw ontwerp, 

met daarin opmerkingen verwerkt van omwonenden en gebruikers van de HUP. Onderstaand is een 

opsomming weergegeven van de inrichting van de drie scenario’s.  

 

Scenario 1: Huidige situatie 

- Het zuidelijk gelegen grasveld is niet ingericht als HUP. Dat houdt in dat hier geen 

hondenpoep wordt opgeruimd door de gemeente. Verwacht wordt dat de hondeneigenaren dit 

zelf opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak. In de praktijk blijkt dit niet 

altijd het geval; 

- Het noordelijk gelegen grasveld is bestemd als HUP en wordt als zodanig onderhouden door 

de gemeente; 

- Om het noordelijke deel is een haag aangeplant, zodat de stoep schoon blijft van hondenpoep 

(als gevolg van onderhoud en/of betreden van het veld). 

 

Scenario 2: Voormalige situatie 

- Beide grasvelden zijn bestemd als HUP en worden als zodanig onderhouden door de 

gemeente; 

- Het trottoir tussen de twee grasvelden in blijft behouden, wat met zich meebrengt dat hier 

hondenpoep op komt (als gevolg van onderhoud en/of betreden van het veld). 

 

Scenario 3: Potentiële situatie 

- Het trottoir tussen de twee grasvelden in komt te vervallen en wordt ingezaaid met gras. 

Hierdoor ontstaat één groot grasveld; 

- Ten noorden van het grasveld wordt een trottoir aangebracht, zodat de mogelijkheid ontstaat 

om rondom het grasveld te lopen zonder hiervoor de straat op te hoeven; 

- Het gehele grasveld is bestemd als HUP en wordt als zodanig onderhouden door de 

gemeente; 

- Tussen het grasveld en de woningen in komt een haag zodat de stoep schoon blijft van 

hondenpoep (als gevolg van onderhoud en/of betreden van het veld); 

- Om het voor de zuiger mogelijk te maken zich rondom de bomen te bewegen, wordt grenzend 

aan het zuidelijke grasveld een stuk trottoir omgevormd tot grasveld.  

 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

Uitnodiging 

Gezien de maatregelen die het Rijk heeft ingesteld ter voorkoming van verspreiding van het 

coronavirus, het helaas niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren om de scenario’s toe te 

lichten en de voorkeuren in te zamelen. Daarom sturen we als alternatief deze brief met bijgevoegd 

schetsen van de drie hiervoor beschreven scenario’s. Het scenario met de meeste stemmen, zal 

worden gerealiseerd.  

 

De scenario’s zullen ook worden voorgelegd aan gebruikers welke niet direct aan de HUP wonen, 

door de scenario’s bij de afvalbak op te hangen. Zo kunnen alle gebruikers een stem uitbrengen en 

komen we tot de meest geschikte oplossing.  

 

Proces 

Reageren met uw voorkeur voor het scenario kan tot en met 24 april 2020, via onderstaand e-

mailadres. Hierna zal worden bekeken welk scenario de meeste stemmen heeft gekregen. Dit ontwerp 

wordt verder uitgewerkt en aangelegd (tenzij gekozen wordt voor de huidige situatie).  

 

Zodra duidelijk is welk scenario zal worden gerealiseerd en de eventuele werkzaamheden zullen 

worden opgepakt, ontvangt u nog een bewonersbrief.  

 

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

