Persbericht Inhuldiging hondenspeelweide in Albertpark te Molenbeek

Bruxelles, vrijdag 25 januari 2019 – De nieuwe hondenspeelweide in het Albertpark in Sint-JansMolenbeek is gisterennamiddag ingehuldigd als proefproject door minister van leefmilieu Céline
Frémault en staatssecretaris voor dierenwelzijn Bianca Debaets.
Het Albertpark – gelegen vlak naast het Marie-Josépark in Molenbeek wordt druk bezocht door
buurtbewoners die hun hond willen uitlaten. Het beheer van dit park is recent toevertrouwd aan
Leefmilieu Brussel; het ideale moment om het Albertpark nog diervriendelijker te maken.
Naast twee hondentoiletten beschikt het Albertpark voortaan ook over een hondenspeelweide. Het
gaat om een grote open ruimte van 1.700m² afgezoomd met bomen en paaltjes.
Een speelweide voor goed opgevoede honden
In het Brussels gewest tellen we 105.000 geregistreerde honden. Om het leven van hun baasjes
aangenamer te maken installeert Leefmilieu Brussel in bepaalde parken zones waar honden vrij
kunnen rondlopen terwijl de andere gebruikers van het park daar niet door worden gehinderd. Honden
kunnen er zonder leiband rondlopen.
« Samen met collega Céline Frémault heb ik laten onderzoeken of het haalbaar is om meer
hondenspeelweides te voorzien in de Brusselse parken. En wat blijkt: er is ruimte voor minimaal 15
hondenspeelweides in Brussel. Dat is goed nieuws voor alle hondenliefhebbers. Ze kunnen hun hond
laten ravotten terwijl ze zelf een oogje in het zeil houden. De inhuldiging van elke hondenspeelweide is
opnieuw een stap naar een diervriendelijk Brussels gewest », vertelt Brussels staatssecretaris voor
dierenwelzijn Bianca Debaets.
In de hondenspeelweide gelden natuurlijk enkele regels. De eigenaars moeten op elke moment de
controle behouden over hun viervoeter. En de hondenbaasjes zijn verplicht om alles wat de honden
achterlaten op te kuisen en in de daartoe bestemde vuilnisbakken te deponeren.
« Het komt regelmatig voor dat onze parkwachters moeten tussenkomen wanneer een hond joggers
of wandelaars lastigvalt of de flora in het park vernielt. Dankzij de hondenspeelweides kunnen zowel
honden als mensen ongestoord gebruik maken van onze parken. Het illustreert hoe ik de rol van de
Brusselse parken zie: ons Brussels groen omvormen van plekken waar je kan gaan wandelen tot plekken
waar elke Brusselaar zich kan ontspannen. »
Op een kaart op het internet kan je alle hondenspeelweides bekijken. Ze zijn aangeduid met een
speciaal icoontje en men kan er ook de openingsuren raadplegen.
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