14 Uitlaatplaatsen
Uitlaatplaatsen worden wel gereinigd (4):
• Groenstrook langs noorden van de Ommoordse Tocht bij de Triangel, Panfluit en Blokfluit.
• Grasveld langs de metro achter de woningen aan de Boy Edgarstraat nr. 211 t/m 229.
• Groenstrook ten noorden van metrobaan (Louis Armstrongweg) vanaf de Billy Holidaylaan tot
aan het Theolius Monkpad.
• Groenstrook langs pad ten noorden van de drie flats aan de Kooikerweg.
Uitlaatplaatsen worden niet gereinigd (10):
• Groenstrook rondom de singel aan de Hunze tussen Zevenkampse Ring en Gein.
• Groenstrook langs zuiden van de Ommoordse Tocht bij de Panfluit en Blokfluit.
• Groenstrook rondom de singel van de Cole Porterstraat.
• Groenstroken direct langs het water rondom de singels aan de Grote Wielen.
• Groenstrook direct rondom de singel van de Boorn.
• Groenstrook ten zuiden langs het water van de school aan de Korne.
• Dijk ten westen van het Zuidelijk Wijkpark (langs de Beerze).
• Bermen van Schildmeer.
• Groenstrook tussen het water en het fietspad ten westen van de Carry van Bruggensingel en
de Igor Stravinskisingel (vanaf de Albert Rousselsingel tot aan de F. Bordewijkstraat).
• Bermen Schout Bontenbalpad.
8 Losloopgebieden
Losloopgebieden worden wel gereinigd (2):
• Grasveld op de hoek tussen de Waver en de singel aan de Hunze.
• Driehoekig grasveld ten zuiden van de Blokfluit.
Losloopgebieden worden niet gereinigd (6):
• Grasveld Paul van Ostaijensingel (noordoosten).
• Grasveld aan het einde van de Igor Stravinskisingel.
• Het bermen, ten noorde van de waterpartij, tussen het grasveld van de Paul van
Ostaijensingel en het grasveld aan het einde van de Igor Stravinskisingel.
• De bermen vanaf de Jaques de Graafweg (achter de Nico de Rooijstraat) tot aan de Paul
Whittemansingel (loopt bovenlangs over het dijkje bij het speelterrein).
• Grasveld achter Nieuwe Meer (achter de nrs. 101 – 105) zolang hier geen voetbalveld wordt
gerealiseerd, want dan komt deze locatie automatisch te vervallen.
• Groenstrook langs het voetpad ten zuiden van het water van de Swalm vanaf de Scharster tot
aan het park.
Overige informatie over het hondenbeleid kunt u vinden op de website van de deelgemeente
www.prinsalexander.nl door bij de zoekterm 'hond' in te vullen.
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