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Geachte fractie,  

 

Op 14 juli 2015 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1518) gesteld over de compacte APV. In deze brief 

beantwoord ik de door u gestelde vragen. 

 

Uw vraag 

Bent u op de hoogte van het feit dat ongeveer vier keer per jaar schapen worden aangevallen door honden op 

de dijken rondom Wieringen? 

  

Antwoord 

Dat er landelijk schapen worden aangevallen door honden is mij niet onbekend, maar van exacte aantallen van 

aanvallen op de dijken rondom Wieringen ben ik niet op de hoogte. 

 

Uw vraag 

Bent u bereid bij de drukste dijkopgangen een bord te plaatsen met een aanlijnadvies, in het kader van de 

bewustwording en de campagne rondom de compacte APV?  
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Antwoord 

De gedachte om borden te plaatsen is op zichzelf een begrijpelijke, maar voor de campagne die we voeren om 

de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid te vergroten niet de meest voor de hand liggende oplossing. 

In eerste instantie maken we vooral gebruik van de website en de social media om onze inwoners te bereiken. 

Bovendien ligt het niet in lijn met ons streven naar vermindering van het aantal (verkeers)borden binnen de 

gemeente. Vandaar dat ook om die reden enige terughoudendheid op dit punt gewenst is. 

 

Mocht echter bij de evaluatie van de APV blijken dat de campagne hierop te weinig effect heeft gehad, kan 

worden overwogen of het plaatsen van borden meer resultaat zou hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J.R.A. Nawijn  

burgemeester 

 


