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DUURZAAM POEPEN DOOR BINKIE

Blog 06
Geachte lezers,
Vandaag, zondag 19 mei 2019, laat ik ’s-morgens de hond,
“Binkie”, uit. Dat doe ik al jaren op zondagmorgen en dat zal niet
veranderen. Ik heb een vast rondje dat steeds korter wordt
vanwege de hoge en bejaarde leeftijd van Binkie.
Bij het uitlaten neem ik uiteraard de riem mee want op bepaalde
gedeeltes in Stichtse Vecht moet hij gewoon aangelijnd worden
voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van passanten die
soms haast hebben en gaan hardlopen op zondagmorgen. Op het
beoogde gazon (grasveldje) brengt hij de grote en duurzame
boodschap en op deze wijze draagt Binkie bij aan het milieu en
de bemesting van het grasveld. De duurzame bemesting wordt
door een ingehuurd bedrijf van de gemeente ongeveer drie of
vier keer per jaar verspreid over het gazon met de grasmaaier.
Voor de goede orde spelen op dat gazon
geen kinderen en staan er ook geen
speeltoestellen of trimtoestellen voor de
oudjes. Nu staan er her en der paaltjes
met
daarop
een
dispencer
met
plasticzakjes gelijkend op de afbeelding
links. De hondeneigenaren worden
verzocht om de duurzaam gelegde hoop
van hun hond op te ruimen en mee naar
huis te nemen om het aldaar in de
groen/grijze bak te deponeren waar het
dan weer maximaal 14 dagen blijft liggen
en wordt opgehaald. Wat er verder met
deze
duurzame
hoop
gebeurt
is
afhankelijk in welke kleur bak de
duurzame hoop bij u thuis in terecht is gekomen. De gemeente
heeft op haar beurt de vuilbakken bij het gazon weggehaald want
dat zakje gevuld met duurzame mest willen ze niet in hun bak
terugvinden.
Dat opruimen doe ik dus niet vanwege het feit dat onze hond
duurzaam zijn behoefte doet en dat doen wij niet door het op te
ruimen met een plasticzakje.
Succes allemaal
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