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BESTE BUUR,
LET OP JE HUISDIER
Veel mensen hebben een huisdier, zoals een hond, kat
of vogel. Liefdevolle zorg is vanzelfsprekend, maar zorgen
voor je dier is meer dan eten geven, uitlaten en naar de
dierarts gaan.
Als eigenaar/bezitter van een huisdier is het uw

Neem uw verantwoordelijkheid

verantwoordelijkheid dat uw huisdier geen overlast

Dit geldt ook voor een katteneigenaar. De grootste

veroorzaakt. Toch komt het vaak voor dat omwonenden

irritatie betreft natuurlijk de uitwerpselen die uw kat in

zich ergeren aan bijvoorbeeld een hond die voortdurend

de tuin van de buren doet. Als kattenbezitter denkt u

blaft, of aan een kat die steeds zijn behoefte doet in

misschien: daar kan ik niks aan doen. Toch wel, het is uw

de tuin van de buren. De beste oplossing is om het

verantwoording dat uw huisdier geen overlast veroor-

bespreekbaar te maken.

zaakt. Gebeurt dit wel, dan bent u als kattenbezitter
verantwoordelijk hier iets aan te doen. Heel praktisch:

Spreek uw buren erop aan

houd uw kat met name in de avond en nacht binnen, als

Misschien doet uw hond zijn behoefte in uw achter-

de tijd van krolse katten is aangebroken. Niks is erger dan

tuin. Ruim dit dan gelijk op om stankoverlast te voor-

‘s nachts wakker te liggen van luid miauwende katten.

komen. Misschien heeft u geen idee dat omwonenden
dit als overlast ervaren. Overlast begint met irritatie

Luister naar elkaar

en kan leiden tot boosheid en soms zelfs woede. Als

Als u als honden- of kattenbezitter wordt aangesproken

omwonende kunt u dit voorkomen door de eigenaar/

dat een omwonende overlast ervaart van uw huisdier,

bezitter aan te spreken op de overlast die u ervaart.

word dan niet boos. Luister naar wat exact de overlast

Aanspreken geeft duidelijkheid en voorkomt ergernis.

is die men ervaart. Door er samen over te praten kunt

Want misschien is de hondeneigenaar al druk bezig zijn/

u er samen verbetering in aanbrengen. We wonen allen

haar hond dit af te leren en hier misschien trainingen

samen in een woonwijk en alleen samen kunnen we de

voor volgt. Je houdt een ander gevoel over bij iemand

leefbaarheid verbeteren en het woongenot waarborgen.

die hard met het probleem aan de slag is.

Aan irritatie, frustratie, boosheid, woede en ruzie heeft
niemand wat; een goed gesprek is vaak de oplossing.

TIP

Huurders Belangen Vereniging
Postbus 193
8250 AD Dronten
06 - 81 37 54 69
www.huurdersbelangenvereniging.nl

Kijk eens op
www.problemenmetjeburen.nl.
Daar staan voorkomende
burenirritaties én
praktische oplossingen.
Doe er uw voordeel mee.
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