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Mei 2021, Assendelft Waterrijk
Aan de bewoners van Waterrijk
Beste Buur,
Wat heerlijk om je weer een brief te sturen. Wat wordt ons park al mooi! Wij zijn supertrots op wat we bereikt
hebben en denken dat jij hier ook van geniet. Op de achterkant van deze brief besteden we dit keer aandacht aan
het steeds groter wordende hondenpoepprobleem. Wij “hopen” dat we hiermee een verschil kunnen maken.
Nieuws in het kort
• Vorige maand zijn we in het zonnetje gezet door de gemeente Zaanstad en hebben we een
vrijwilligerscompliment ontvangen. Wat een gave erkenning!
• Onze vaste ploeg bestaat uit 19 mensen, maar in totaal hebben al meer dan 100 buren geholpen.
• Elke 1e zaterdag van de maand doen we gezamenlijk het onderhoud. Jij bent altijd welkom. We starten om
11.00 uur.
• Groen Waterrijk heeft een vaste vrouwensportclub. Meedoen is gratis en iedereen is welkom. Er is een
groepsapp waar de planning in wordt gedeeld. Aanmelden kan via info@groenwaterrijk.nl
• We zijn volop in de socials – volg ons op Instagram: @saendelft_groenwaterrijk, Facebook: Stichting Groen
Waterrijk en uiteraard op www.groenwaterrijk.nl
• We hebben inmiddels in totaal € 15.750,- in ons park geïnvesteerd! Dit is alleen geld want in natura hebben
we ook al ruim € 10.000,- ontvangen. Dank alle gulle gevers 😊.
• We hebben ons laatste geld uitgegeven aan het groter maken van het grasveld. Het wordt al aardig groen.
We kunnen hier van de zomer heerlijk picknicken. Voor de andere helft hebben we nog € 8.000,- nodig
• We sparen nu eerst voor een wateraansluiting. We willen onze bloemen en bomen makkelijk water geven.
Er zijn nu harde werkers die dit elke week met een emmer doen. Dit is eigenlijk te zwaar en de zomer moet
nog beginnen. Gelukkig valt er regen, maar voor de bomen in de bakken is dit niet voldoende. We hebben
nog € 1500,- nodig voor de aanschaf.
Wil jij ook een bijdrage doen? Maak je donatie over naar NL47 RABO 0354 0733 62 t.n.v.: Groen Waterrijk.

NL DOET – Opknappen Speeltuin
We gaan onze speeltuin opknappen. En dat is hard nodig. Delen van het
hout zijn rot en het verf is afgebladderd en verbleekt.

Zaterdag 29 mei tussen 9.30 uur – 15.00 uur
•
•
•
•
•

Schoonmaken
Schuren (metaal en hout)
Schilderen
Groenonderhoud (o.a. onkruid verwijderen)
Zwerfafval prikken

Er is genoeg werk voor iedereen. Voor materiaal, eten en drinken wordt gezorgd.
Verzamelen om 9.30 uur op het Basketbalveld met koffie! 😊
• We maken verschillende ploegen en verdelen de taken. We zorgen met
elkaar dat iedereen voldoende ruimte heeft om veilig op afstand van elkaar
te werken. Uiteraard kan er regelmatig gewisseld worden van taak en
bepaald iedereen zijn eigen tempo.
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Want dat voorkomt:
•
•
•
•
•
•

Ernstige milieuvervuiling
Verspreiding ziektes
Dood (zwem)water
Viezigheid voor de omgeving
Overlast voor anderen
Een boete

De beste vriend...
De hond is, naast een trouwe en geliefde huisvriend, ook aantoonbaar goed voor de gezondheid en de sociale
contacten. Logisch dus, dat het hebben van een hond nog steeds populairder wordt. Wij vinden dit een positieve
ontwikkeling. Sterker nog, wij zijn gek op onze honden. En alhoewel veel eigenaren de poep al opruimen merken we
met zijn allen dat er heel veel poep ligt. Dit is niet alleen vervelend, maar ook zeer slecht voor het milieu!

Weetjes over Hondenpoep (zie www.groenwaterrijk.nl/hondenpoep/
•

•

•

•

voor meer informatie en bronvermelding)

Hondenpoep is schadelijk voor het milieu
o De hoeveelheid hondenpoep van 100 flinke honden produceert zoveel bacteriën dat deze het
oppervlaktewater 25 km2 (ja, echt km2) rondom de plek verontreinigen. De bacteriën tasten het
zuurstofgehalte in het water aan. Hierdoor verstikt het water en wordt het waterleven bedreigt
o De stikstof en fosfaten uit de hondenpoep zijn ook erg slecht voor de biodiversiteit. Er zijn steeds
minder soorten bloemen en daardoor ook minder vlinders, bijen en insecten.
Hondenpoep is een drager van ziektes
De bacteriën in hondenpoep bevatten een veelheid aan fauna en virussen, wormen en parasieten. Een paar
voorbeelden van ziektes zijn de ring- of rondworm, de hartworm, de lintworm en de salmonellabacterie. Dit
kan zowel een groot gezondheidsrisico zijn voor de hond als voor de mens. In tijden van corona en zoönose
is het belangrijk dat hier meer bewustzijn voor komt. Er is niet voor niets ooit een riool aangelegd om poep
veilig af te voeren. Poep is echt heel gevaarlijk in grote hoeveelheden.
Hondenpoep laten liggen is strafbaar (zie Zaanstad APV 2:58)
Overtreding van het verontreinigingsverbod door hondenuitwerpselen behoort tot de zogenaamde
verontreinigingsdelicten, die vatbaar zijn voor transactie door de politie. Het mag dus ook niet
Hondenpoep – irritatie, verdriet en boosheid
Bij Groen Waterrijk staan er elke week vrijwilligers in de hondenpoep. En dat levert veel ergernis op. Ook het
prachtige gedeelde, wandel-, sport-, fiets-, speel-, en ja ook hondenpad, in en om onze wijk is nauwelijks
normaal begaanbaar door de hondenpoep. Zelfs onze hondjes willen er niet meer lopen. Laten wij onze
mooie wijk leefbaar houden en wordt een baas die opruimt!

