Hondenpoep
Volgens wethouder Frans van Zeeland zijn er klachten over hondenpoep in onze gemeente.
(meerdere antwoorden mogelijk)

5. Heeft u last van hondenpoep in uw woonwijk?
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Als ik ga wandelen met mijn kleinkind zit er altijd wel poep onder iemand zijn schoen of
aan de wielen van de wandelwagen zo smerig ik snap ook niet dat hondeneigenaren zich
niet schamen als je ooit die grote drollen op de stoep ziet
De mensen verdommen het om het op te ruimen!!
Er licht wel niet zo veel, maar het is heel vervelend als je er in trapt, en vooral ok omdat
je er soms pas achter komt als je al even binnen gelopen hebt.
Ik wandel regelmatig en moet erg letten op de asociaal gedeponeerde drollen.
Uitlaatstroken worden goed gebruikt maar te weinig schoongemaakt. (heb zelf hond) op
molenweg wordt alleen langs weg opgezogen terwijl iedereen veilig op de stoep gaat
lopen en dus daar alle poep ligt. kleine moeite voor gemeente om ook aan die kant poep
te zuigen. het is nl niet echt veilig om aan wegkant te lopen. zeker niet in donker.
Een enkeling laat zijn hond op ons plein wel eens uit, maar het is gelukkig heel beperkt. A
Ik zou prettig zijn als mensen hun hond lieten poepen voor hun eigen poort in plaats voor
de mijne
Ook vind ik het heel vervelend als mensen hun hond tegen onze haag in de voortuin
laten plassen. Dus het is niet enkel hondenpoep maar ook hondenplas waar ik overlast
van ondervind.
Stel poepzakjes ter beschikking.
Strook tussen het voettpad ende rijweg
Woon in het buitengebied..maar ook daar ligt het vaak in de berm..blijkbaar mag het
daar wel
Als ik mij daar niet aan stoor heb ik er ook geen last van. Als nette hondenbezitter heb ik
meer last van ronddwalende huiskatten zonder toezicht van de eigenaren.
Een enkele keer gaat er blijkbaar iets fout en com je een ongewenst cadeautje tegen,
maar niet structureel
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Ik woon aan de rand van het dorp en heb er geen last van
Wel op het evenemententerrrein waardoor de schoolkinderen in de pauzes en tijdens de
gymles geen gebruik kunnen maken van het terrein vanwege de hondepoep
Wij, in directe omgeving niet, maar hoe het zit op een speelveldje, weet ik niet.
Wonen in het buitengebied
Woon in t buitengebied

5.1 Waar ervaart u overlast? (n=261)





























Vooral op de stoep
Aan beide zijden naast de woning in Het Klavier in Aarle-Rixtel (stank!!!).
aangrenzende groenstroken, alleen in de zomer.
achterzijde tuin welke grenst aan Hofpad
Af en toe poep in de struikjes bij ons huis.
als de hondenpoep op de stoep of op speelveldjes ligt
Als het op het trottoir ligt
als ze voor mn poort of op het Mezenplein hondenpoep niet opruimen...
Altijd op de trottoirs waar kleine kinderen lopen als ze b.v. naar school moeten of willen
geen spelen
baasjes die hun hond midden op de stoep laten poepen, laat dit in het gras of bij een boom
doen, is ook nog goede voeding voor het groen.
beekse akkers
Beekse akkers
Beekse Akkers
Berkendijkje (3x)
Berm langs de weg
Bij De ratel, overal op de stoep waar ik loop (in de voorbeemd en de rest van de Donk)
Bij het wandelen over (fiets-)paden. Als een fietser wil passeren, moet je uitkijken waar je
gaat staan. Anders sta je wellicht in de hondepoep.
Bij mij voor de deur. Mensen laten hun hond poepen op de stoep en op straat en ruimen dat
vervolgens niet op.
bij ons is geen overlast
Bij ons op het grasveld ( t Hof) en in de Hofweg
Bij ons op het plein in de wingerd
Bij onze haag voor de tuin en soms voor aab onze inrit
Bij school 't otterke poept een hond regelmatig op de stoep waar alle kinderen langs lopen
naar school
Bij speelveld de Ratel is het een grote ellende ze laten de honden gewoon op het veld
schijten en op het looppad en er word niets opgeruimd. Zeg je er iets van krijg je een grote
bek terug of ze kijken je aan van doe het zelf. Je kunt niet eens fatsoenlijk met de kinderen
op het veld gaan spelen zonder je in de schijt trapt. En de uitlaatstrook ligt erlangs en nog op
het pad en speelveld laten schijten en steeds dmeer honden lopen er los hier ook een groot
probleem voor andere die zijn hond wel aangelijnd heeft daar moeten ze maar is iets aan
doen!!!!
Bijna overal in het dorp waar een beetje groen is ligt het vol met drollen. Het meeste last
heb ik natuurlijk van de drollen in de directe nabijheid van het huis ze liggen van de
brievenbus tot en met de achtertuin. Het zijn er veel en elke dag weer verse.
buitengebied
Buizerdstraat en Valkendijk
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Dat hondenbezitters geen gebruik maken van de uitlaatstroken, oftewel op de stoep laten
poepen.
Dat ze overal liggen.
De mensen ruimen niet altijd de hondenpoep op en laten deze dan op de stoep voor je inrit
liggen.
De Molenweg vanaf de Zaagmolenweg richting De Wieken is een openbare uitlaatplaats
voor honden!
de ratel, grasveldje burgemeester seelenlaan
de ratel, maar ook achteraf bij de Goorloop
De uitlaat strook bij de ratel is heel smerig er ligt meer poep op het pad dat op de
uitlaatstrook zelf
De Voorbeemd (2x)
Dorpsstraat Aarle-Rixtel
Dorpsstraat Lieshout, voorbij de bocht richting molen
drollen op de stoep. Meer prullenbakken en PR over gebruik van en bij zich hebben van (2)
drollenzakjes.
Inventariseren wie hondenbezitters zijn en die mensen gericht aanspreken.
Duikerpad
Een doorgang tussen de parkeerplaats van de Kloostertuin naar de Burg. v.d. Weijdenlaan
wordt door sommige hondenbezitters gezien als een hondentiolet. Het is daar geregeld
behoorlijk smerig. Ik moet hierbij wel aangeven dat er (gelukkig) regelmatig wordt
schoongemaakt.
Eigenlijk overal
eigenlijk overal wel
Er honden bezitters wel met een zakje lopen en er niets mee doen
fietspad door nieuwenhof
gewoon al als je de deur uitkomt ligt er al hondenpoep voor de deur, zeker in de straat op
weg naar de hondenuitlaatstrook!!
Gewoon langs de weg waar je loopt
gras veld lijkt soms een uitlaat strook
Grasvelden Revershof Lieshout en de wandelroute vanuit Revershof naar basisschool de
Sprankel
Grasveldjes in de Margrietstraat
groenstroken
Groenstroken
Heb zelf een hond en ga haar altijd uitlaten in buitengebied meerven of Rooijseweg. Heb
haar aan kortelijn tot ze van mij de behoeften mag doen. Voor nood heb ik altijd een plastic
zakje bij. Kom ik thuis en zie voor mijn huis dat iemand met zijn hond van paar straten
verder zijn behoefte heeft gedaan en gewoon doorloopt dan wordt ik wel boos. Kleine
moeite om een zakje mee te nemen en het op te doen.
Heel Lieshout op de stoep, ook kattenpoep in tuinen
Hofweg als niet hondenbezitter
Hondenpoep in mijn voortuin
Hondenpoep voor en opzij van onze woning
hondenpoep midden op de stoep of zelfs op de oprit.
hondenuitlaatstrook molenweg. Wijnkelderweg
ieder maand halen we straatvuil op in onze wijk helaas trappen we regelmatig in de
hondenpoep.
Ik ervaar overlast als andere hondenbezitters hun hond op het trottoir laten poepen. Wij
hebben zelf ook honden, maar zij doen dat netjes op plekken die daarvoor bestemd zijn.
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Ik kan geen specifieke plek aangeven.
Volgens mij blijven er overal wel een paar hondenbezitters die niet de moeite nemen om de
hondenpoep mee naar huis te nemen.
Ik kan geen vaste plek aanwijzen, maar elke plek waar poep op de stoep ligt is er 1 te veel.
ik woon langs de poep route
In speeltuinen de groen stroken
En op de stoepen.
in bermen
In de bloementuin langs mijn huis.
In de buurt van uitlaatroutes en net daarbuiten
in de gang paden langs het huis
in de groenstroken in de straat
in de nabijheid van de hondenuitlaatstroken. op grasvelden en troittoirs
In de plantsoenen en op straat
in de straat
In de straat op de stoep, bij de bomen,
in de tussenpaadjes gewoon lekker op dat pad ge......
in de wijk de voorbeemd.
In de wintermaanden is de poep overlast in bijna iedere straat. Na 18:00 uur en het is
donker en de gordijnen zijn gesloten kan iedere hond zijn behoefte doen waar hij/zij
dat wil, niemand ziet het. Opruimen?? Laat maar!!!!!
In de zaagmolenweg en molenweg.. ter hoogte van de brievenbus ligt het daar altijd
helemaal vol op de stoep. Loop ook vaak naast de stoep.
In geheel beek en Donk als je gaat wandelen
In het plantsoen voor mijn huis. Gelukkig zelden of nooit op de stoep.
in Lieshout flroreffestraat
In mijn tuin naast het huis en op de stoepen. Bosscheweg, v roijstraat, brukelumstraat. Ook
eeg vervelend op stoepen naar basisschool Brukelum
In mijn tuin,stoep, inrit
In mijn tuin! En langs mijn perceel. En altijd op tijden dat ik er niet-bindend ben. In de
vroege ochtend of laatte avond. Dus gewoon stiekum.
in mijn voortuin
In mijn woonomgeving, in de Dorpsstraat en op stoepen in een groot aantal straten
Juist naast de hondenuitlaatstrook
kapelsrtaat
Kerkstraat
koppelstraat
Koppelstraat, hoek Nachtegaallaan /Koppelstraat. Mensen vinden het blijkbaar nog steeds
normaal om hun hond bij een ander voor de deur, of zelfs op de oprit, zijn behoefte te laten
doen zonder het op te ruimen
langs de heg en schuttingen, waar een stukje zand te bekennen is. en soms gewoon midden
op de stoep
Langs de weg tegen de voortuin aan
Langs mijn huis op de stoep
met het wandelen en bij mijn in de tuin ook van katten hoor . Heb zelf een hond en ruim het
op snap zelf niet waarom de mensen dat ook niet doen . of ze doen het en gooien als nog
het zakje op straat + met witte papierenzakdoekjes .
midden op straat, voetpad, één keer zelfs op de inrit!
Molenstraat en Het Klavier
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Molenweg, muzenlaan, cello
Naast de stoep in groen strook. Aan rand van speelvelden. Op de stoep
niet opruimen van poep in de loopgangetjes richting P van Thielplein
niet zozeer in de woonwijk, maar voornamelijk in de berm naast het voet- en fietspad, en
midden op de paden in of richting het bos.
nog regelmatig op de stoep
Omgeving Berkendijkje over gehele lengte.
Omgeving Broekelingstraat op de trottoirs
Onder andereDr. Timmerslaan
Onduidelijkheid voor de hondenbezitters wat mag en wat niet is toegestaan. Vooral
kinderen en senioren worden regelmatig geconfronteerd met ongewenste overlast
op alle trottoirs en voetpaden liggen regelmatig hondenpoep ook op de fietspaden
Op bijna alle plekken in onze wijk de Voorbeemd waar geen hondenuitlaatstroken zijn, maar
eigenaren hun honden wel uitlaten.
op de groenstroken en ook de grotere grasperken
Op de groenstroken langs het voetpad
Op de openbare weg en in de groenstroken
Op de oprit
Op de route van huis naar school, op of net langs de stoep. Er ligt echt heel veel poep,
ondanks alle voorzieningen die de gemeente al heeft getroffen als uitlaatstroken en uitren
veldjes.
op de stoep (4x)
Op de stoep
Op de stoep en dan ook in de hele wijk (Lijsterstraat eo, Aarle Rixtel). Zelfs voor de pad naar
de voordeur. Echt vreselijk! Hier moet echt iets aan gedaan worden, want voor mijn gevoel
is het nog nooit zo erg geweest!!!
Op de stoep en doorgangen van de ene straat naar de andere
op de stoep en op straat
Op de stoep en soms in onze eigen tuin
Op de stoep en soms op het grasveld ( wat trouwens verboden gebied is voor honden)
Op de stoep in mijn straat.
Op de stoep otterweg soms.
Op de stoep vlak voor de deur.
Op de stoep voor de woning.
Op de stoep, bij bomen (omgeving Vogelenzang, Lieshout). Bij ons is er een uitlaatstrook om
de hoek, waarom niet 200m verder lopen? Zelfs in de Dorpsstraat ligt er vaak genoeg poep
gewoon voor de winkelpanden.
op de stoep, langs onze heg, rond aangeplante gemeente bomen.
Op de stoep, rondom parkeerplaats. Bij Pater Becanusstraat
Op de stoep/trottoir waar sommige hondenbezitters hun hond lukraak laten poepen.
op de stoepen (2x)
Op de stoepen zoals vooraan in de mostermanslaan
Op de stoepen, langs de hoofdstraat en rondom het centrum
op de toegangstrottoires richting de Molenstraat in Aarle-Rixtel waar de uyitlaatstroken zijn.
op de trotoir
op de trottairs in het dorp en in de voortuintjes
op de trottoirs (2x)
op de trottoirs.
op de wandelpaden in de wijk de wieken
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Op diverse plaatsen
Op en langs de weg en wandelpaden, waar het niet mag liggen.
Op en langs wandelpaden
Op groen stroken tussen de stoep en de straat waar je bijv t oudpapier neerzet en
vervolgens met een fijne dampende voetzoeker onder je schoen weer terug in huis loopt.
Op het grasveld in en rond de wijk.
Op het speelveld ,crossbaantje,trottoir
Op het Terlingenplein heel beperkt, maar op de parkeerstrook op de hoek van de Kerkstraat
laten sommigen dagelijks hun hond uit.
Op het trotoir
op het trottoir (6x)
Op het trottoir (2x)
op het trottoir en gras veldje voor het huis
Op het trottoir als de baasjes te beroerd zijn om het op te ruimen en een zakje mee nemen
als men de hond uitlaat.
Op het trottoir.
Op het trottoir. Maar er zijn ook weinig of geen hondenpoepafvalbakken. En de verlichting
van de uitlaatveldjes is afwezig of minimaal, dan kun je die in de winter vaak niet gebruiken
Op het trottoir. Op het pad van de hondenuitlaatstrook.
Op het veld van de Muldershof en klokhuis! Dat is niet mijn wijk maar daar zitten wel mijn
kinderen op school.
op het voetpad
Op het voetpad tussen chinees en shoarmazaak in aarle-rixtel
op looppaden, trottoir, speelvelden zeg maar in alle hoeken van de gemeente.
op openbare wegen en stoepen
op stoep
Op stoep en grasveld. Ruim zelf altijd de poep van onze hond op, maar dat doet echt niet
iedereen.
op stoepen
op stoepen en bermen
Op stoepen en grasvelden.
Op stoepen en plansoenen terwijl er voldoende opsossingen worden geboden binnen de
gemeente
op straat beukenlaan
OP straat wandelpad platsoen
op straat, in mijn voortuin
Op straat, stoep en gazons
Op tottoirs, wandelpaden, in de voortuin
op trottoir
Op trottoir
Op trottoir en aan onze spelende kinderen als ze op grasveldjes hebben gespeeld.
op trottoir en straat
op trottoir in de Laarsche velden.
Op trottoir, speelveldjes, groenstroken, overal waar het niet mag.
Op trottoirs en op sommige plaatsen is de verlichting minder zodat je het niet ziet liggen
Op verschillende plekken.
Op verschillende voetpaden in mariahout
Op voetpaden
Openbaar groen wordt als hondentoilet gebruikt
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Opstal, beeksewg
Overal
Ik woon niet in beek en donk, maar als ik daar rond wandel met de klein kinderen is het daar
toch wel heel erg.
Overal (2x)
Overal op de stoep
Overal op trottoirs ik vind het niet normaal zoveel
overal, de mensen rui
Overal, hondenbezitters moeten hun smerige troep opruimen!
Plantsoen en wandelpaden
poep bij mij voor de stoep en op onze oprit.
Poep op openbare plaatsen zoals groenstroken of op het trottoir. Daarnaast is er te weinig
oog voor de overlast van katten, daarvan ervaar ik meer overlassdt dan van honden.
poep op stoep
poep op stoep, voor de poort en in voortuin
rijbroeksedreef
Rond de Floreffestraat c.q. plein
rond de gracht - langs de sporthal
rond Zonnetij
Rondom Harmonielaan
Route piet van thielplein - de voorbeemd. De wielen van onze kinderwagen zitten wekelijks
onder!!!!
Smalleweg
Soms op plaatsen waar kinderen spelen
Soms recht voor de deur. Helaas vaak door honden van onze bejaarde medemens die niet
zomaar meer kunnen bukken om het op te ruimen. Misschien dat de gemeente een folder
kan verspreiden met 'afstand scheppers'
stoep
Stoep
stoepen
Stoepen en grasperken
straat, grasveld
Tegen de heg in mijn voortuin+ trotoir
troitoir
Trottoir (2x)
Trottoirs en vlak ddarnaast, in zomer ook vooral de stank vanaf b
Grasstukken
trottoirs,
Tuindersweg Mariahout
Uitlaatveld Buizerdstraat Aarle-Rixtel, heel veld, uitlaatstrook en toch poep op het pad.......
Veel chaotisch geparkeerde auto's, verkeersregels (o.a. gesloten verklaring van wegen voor
gemotoriseerd verkeer) worden zonder sancties overtreden met gevaar voor de overige
weggebruikers. Verder heerst er een verkeerd (lees geen) parkeerbeleid.
Veel poep op trottoirs,,heeel veel
Voetpad bij Maria basisschool Lieshout
Jan van rixtelstraat aarle rixtel,voetpad nabij oud scouting terrein en overzijde van de straat
Voetpaden
Voetpaden of daar net buiten
voetpaden, groenstrook
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voor aan de deur op het gras en trottoier
voor al op de stoepen
voor die poort dus
Voor mijn deur als mensen hun hond daar gewoon laten poepen...
voor mijn voordeur of stoep
Voor of in de buurt van de veronderstelde uitlaatroutes
Voor op de stoep.
vooral op stoepen die naar uitlaatstroken en of buiten dorp gaan
Vooral speelveld voorbeemd.Verder op veel plaatsen.
wijnkelderweg waar schooljeugd loopt,muzenlaan
Wilhelminastraat / Hooge Suute
Wordt niet opgeruimd zelfs in onze eigen tuin.
Zowel in de straat als in het pad dat achter het huis door loopt. Vaak recht achter de poort
van de achtertuin
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5.2 Wie kunt u voor deze overlast verantwoordelijk stellen?
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alleen als ik weet wie de eigenaar is
Alsof iemand behalve de hondenbezitters hier iets aan kan doen.
de poepzuiger en de grasmaaier maken er een zooi van
Er is geen poepopruimcultuur
Geen idee want als je er voor naar de gemeente beld krijg je steeds hetzelfde
antwoord er word iets aangedaan zeggen ze al bijna een jaar!!!
Niemand, dader onbekend
niemand, want ze laten geen briefje achter
Toezichthouders
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6. Spreekt u de hondenbezitter wel eens aan als veroorzaker
van overlast?
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Als ik de eigenaar zie met de hond laat ik hem of haar wel weten dat ik er niet van
gediend ben
Als ik de kans krijg en de eigenaar zie
Als ik de kans zou krijgen wel, maar helaas heb ik nog niemand op heterdaad kunnen
betrappen!
Als ik het zie gebeuren wel.
Als ik zie dat de hond zijn behoefte doet en het wordt niet opgeruimd.
Als ik zie dat iemand het laat liggen zeg ik er iets van.
Als je ze heel heel toevallig bezig ziet
Dat zou ik zeker doen, maar je bent er natuurlijk meestal niet bij, omdat de
hondenbezitters goed opletten of er mensen meekijken.
Hebben altijd een smoesje om het niet op te ruimen. als men al geen zakje bij zich heeft
is het al hopeloos.
Het gebeurt altijd in de late avond of vroege morgen, het is dus moelijk hier de honden
eigenaar op aan te spreken. Als ik de kans krijg wordt het een pittig gesprek.
Ja, maar dat roept vaak agressie op.
Meestal zijn het voornamelijk mensen die geen honden hebben (en vaak zelfs een hekel
aan honden hebben) die commentaar hebben. Ik zie hen ook regelmatig met een vieze
blik naar honden kijken, waarschijnlijk hebben zij niet in de gaten dat ook honden hun
behoefte moeten doen. Een hond kan hun plas en poep niet uitzweten en ik vind het
zelf belangrijk om honden op tijd uit te laten, want onze honden doen niks achter het
huis. En dan ben je als hondenbezitter verantwoordelijk dat anderen geen overlast
ondervinden van de uitwerpselen. Er zijn voldoende uitlaatplekken en anders
mogelijkheden om het op te ruimen. Ook kun je een hond aanleren dat ze niet tegen
heggen plassen en niet op het trottoir poepen. Consequent zijn is dan uiteraard
belangrijk!
Op gepast wijze
Als ik het zie gebeuren dan wel, maar je ziet het bijna nooit gebeuren
Bang voor hufter gedrag
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Ben er niet bij als er een hond uitgelaten word
Dat is te dichtbij. Hoog uit met een grapje in het algemeen, maar dat zijn meestal
mensen die het wel goed doen. Duidelijke regels voorkomt spanningen in de kleine
omgeving.
De eigenaar is er dan niet, je gaat niet de hele dag op de loer liggen.
De vervuiling gebeurd uit mijn zicht
Ik heb geen hond en zie allen de resultaten van de bezitters als ze er niet meer zijn
Ik stoor me enorm aan hondenpoep midden op de stoep. Als ik zou zien dat een
hondenbezitter de hond niet wegtrekt of de poep niet opruimt zou ik hem/haar daarop
aanspreken. maar ik zie het op dat moment niet.
Ik weet niet wie de eigenaar is!
Ik weet niet wie de eigenaren zijn......
Ik weet niet wie de veroorzaker is, anders zou ik de hondenbezitter hier wel op
aanspreken
Ik zie het niet als het gebeurt. Anders zou ik het wel doen.
Ik zie het niet gebeuren.
Ik zie het nooit gebeuren het ligt er dan al
Ik zie niet wie de eigenaar is omdat ik niet altijd thuis ben. Vaak ligt het er zomaar
ineens, wsl vroeg of laat op de dag hond uitgelaten
Ik zie niet wie de poep achterlaat
Je moet het ter plekke zien om te kunnen oordelen of corrigeren.
Krijg de kans niet, tenzij ik voor de raam op de loer zou liggen. Heb wel iets beters te
doen
Meestal tref je deze niet en gebeurt het als niemand het ziet .
Nee want als je kijkt trekken ze hond mee maar als niemand het ziet laten ze hond zijn
gang gaan
Nee want je bent er niet bij als het gebeurd,
Nee zie het niet . Dus dan kun je het ook niet zeggen .
Nee, want je ziet niet welke hondenbezitter dit doet.
Niet meer, wel gedaan maar dan krijg je een grote mond terug.
Onbekend welke hondeigenaren hier verantwoordelijk voor zijn.
Sommige honden bezitters kunnen agressief reageren op die aanmerking, dat kan weer
een probleem worden voor eigenaar en opmerking maker.
Tot nu toe heb ik nog niemand 'op heterdaad' kunnen betrappen.
Vaak weet men niet wie de veroorzaker is ?
Weet niet van welke hond !
Weet niet wie de eigenaar van de hond is
Weet niet wie het is
Weet niet wie, ken niet iedereen waar ik wandel
Wij 'verdenken' er iemand van haar hondje altijd los te laten lopen; wat kunnen de
gevolgen zijn?
Ze laten geen briefje achter
Zie dit vaak niet gebeuren of vanaf een afstand.
Zie het nooit gebeuren; ligt er al.
Zie nooit wie het is geweest.
Als je het ziet gebeuren wel, maar vaak zie je het niet gebeuren!
Gebeurt in de avond ??
Helaas zie ik nooit welke hondenbezitter de overlast veroorzaakt. Ik neem aan dat ze de
poep alleen laten liggen als niemand het ziet. Ik begrijp dat controle door de gemeente
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ook lastig is.
Ik heb tot nu toe nog niemand op heterdaad kunnen betrappen.
Ik weet helaas niet wie het is! We hebben wel een idee, maar nog nooit betrapt.
Niet van toepassing, woon in het buiten gebied

6.1 Hoe reageerde de hondenbezitter op uw commentaar? (n=98)

































Agressief
Agressief, hij vond het belachelijk dat ik iets zei.
Alsof ik gek was geworden om er iets van te zeggen
Associalen kun je niet aanspreken want als ze begaan waren zouden ze het niet doen
Begrijpelijk
Bij degene die het meestal doen zeg ik niets omdat ik op voorhand al weet een grote mond
terug te krijgen.
Blijft moeilijk omdat verschillende hondenbezitters het heel normaal vinden om zijn
hond(en) de behoeftes te laten doen en meteen op te ruimen
Boos 'hij poept toch niet op de stoep?'
Boos en geergerd
Boos en zei dat ik me met mijn eigen zaken moet bemoeien. Ook op de ratel zijn er veel
loslopende honden en honden die poepen waar ook mijn kleine kinderen spelen. Daar zou
de gemeente veel strengen op moeten handhaven. Dat vind ik een falend beleid van de
gemeente
Boos of niet reageren
Boos, had daar niks mee te maken
Boos.
Dan doen ze net of er niets aan de hand is en trekken ze hun schouders op.
Dat doet onze hond niet, hij heeft het niet gezien want hij veelste druk bezig om op zijn
mobieltje te kijken.
Dat het mijn zaken niet zijn. Ook wel mijn hondje kan niet zo ver lopen.
Dat het niet van hun hond is
Dat zal ik maar niet vertellen
De straat is van iedereen,en ik heb niets met jou te maken
Die reageert vaak niet of boos.
Dreigementen en de vraag of ijk niet goed snik was.
Durft over het algemeen mij dan niet aan te kijken.
Enkele keren gedaan maar of je krijgt grote mond of men kijkt je aan met een gezicht van
waar bemoei je je mee,
Flauwe smoes, zakje vergeten o.i.d., maar meestal zie je het niet, blijven ze staan treuzelen
totdat je uit de buurt bent.
Geïrriteerd
Goed
Grote bek of een boze blik of ruim het zelf op dat zijn de antwoorden die je krijgt!!!!
Haalt de schouder op.
Haalt schouders op en loopt door
het is vaak s avonds laat na 11 uur ,ik ben alleen en ga dan niet meer buiten ,heb weleens
demonstratief voor het raam staan kijken,maar daN KIJKEN ZE WEL DE ANDERE KANTop
Heeft altijd een andere hond gedaan
Heeft poepzak vergeten.
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Kan er niets aan doen
Heel verschillend. De één begripvol, de ander minder.
Helaas nog niet van toepassing. Het gebeurt altijd stiekum.
Hondsbrutaal !!
Ik heb de drol in een plastic zakje gedaan en de meneer erop aangesproken:
'U bent iets vergeten, volgens mij.'
'O sorry, ik ging net een plastic zakje halen.' Natuurlijk
ik heb nog niemand betrapt maar reken maar dat ik de hondenbezitter aanspreek.
Ik moet mij daar n iet zo druk over maken
Ik zie het dus nooit, zo slim zijn ze wel.
klop meestal direct op raam als ze voorbij komen
lachend en negerend
Laconek
Laks ze negeren je gewoon.
Liep hoofdschuddend weg.
Lopen vaak voor de vorm met een zakje rond voor het geval ze aangesproken worden, maar
gebruiken het niet. Ook het overal maar laten plassen wordt als normaal beschouwd! Is
natuurlijk iets minder makkelijk te hanteren maar honden kunnen ook aangeleerd worden
op uitlaatplaatsen te plassen.
Meestal afwijzend ongeinteresseerd
Meestal geïrriteerd en afkeurend.
Meestal negeren mensen je opmerking, ze doen alsof hun neus bloedt. Ze trekken hun hond
verder en doen alsof ze je niet horen. Dat stoort mij, omdat ik er zelf alles aan doe om
overlast te voorkomen. Er is niks vervelender dan een stinkende hondendrol uit de randen
van je schoenzolen te krijgen, gewoon ranzig!
Meestal niets zegend en doorlopen. Vooral de mensen die in t donker de hond uitlaten en
bij de hondenboodschap 3 meter verder de andere kant opkijken.
Meestal normaal, of ik reageer te vroeg en is de hondenbezitter wel geneigd het ongelukkig
neerleggen door de hond van zijn/haar ontlasting op te ruimen.
Meestal redelijk agressief/waar bemoei jeje mee
met allerlei smoesjes, was zijn hond niet... schepje en zakje vergeten en noem maar op
Mopperend en waar ik mij mee bemoei
Na meerdere malen aangesproken te hebben en gezegd dat ik volgende keer de milieu
wachter inschakel, gaat het beter
Negatief
Niet (2x)
Niet altijd begrijpend
Niet altijd even leuk ik zou wel eens willen weten hoe ze zelf reageren voor hun eigen deur
Niet erg begripvol
niet, werd genegeerd
Niet.
Nogal verschillend.
Nonchalant
Nvt
O ja?
O sorry. heeft later de hondenpoep opgeruimd
Ongeïnteresseerd
Onnozel
Onschuldig
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Onverschillig (2x)
Respectvol
Schouders ophalen
Smoesjes als het is een ongelukje e.d., maar opruimen ho maar
Sommigen begrijpen het en ruimen het op en andere doen net of ze het niet horen of zetten
een grote mond op.
Soms begrijpend, soms zoals we in nederland gewend zijn; ontkennend. Maar ondertussen
gebeurd het nog steeds....
Soms begripvol, meestal wordt er schouderophalend gereageerd alsof zij er niks aan kunnen
doen. Dit leidt zelden of nooit tot gedragsverandering.
Vaak erg negatief
Verontwaardigd. Mensen aanspreken op hun uitlaatgedrag is nog de beste medicijn.
Wellicht krijg je een agressieve reactie. Maar het zij zo. Ik vind, dat een hondenbezitter ten
alle tijden iets mee moet nemen om de poep van de straat/berm te verwijderen.
Verschillend
Verschillend (2x)
Waar bemoei je je mee...... (is blijkbaar van deze tijd)
Waar bemoei jij je mee
Waar Moei je mee?
Was niet vriendelijk
We hebben zelf een hond en geven een goed voorbeeld we hebben altijd plastic zakjes bij.
Zij doet hoog zelden haar behoefte in het openbaar. We hebben in de tuin een honden
toilet gemaakt.
Wel goed
Werd boos dat er iets van gezegd werd
Wisselend
Ze ontkennen of geven je een grote mond
ze vinden het niet leuk
Ze vinden het vervelend, vaak krijg je een grote mond.of het excuus dat ze geen zakje bij
zich hebben. Dat heb ik dan wel voor ze want wij hebben zelf een hond.
Zegt het normaal altijd op te ruimen
Zie punt 6
Opmerking: de hieronder genoemde boete is veel te laag: zou minstens 250 euro moeten
zijn wil dat effect hebben.
Zwijgend, stoicijns
Zwijgt
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6.1 Waarom heeft u de kans voorbij laten gaan om de
hondenbezitter aan te spreken?

(n=224)
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Als iemand wel wil maar niet kan, is het lastig aanspreken.
Durf de confrontatie niet op te zoeken
geen last (2x)
Geen last
Geen last van (2x)
Geen probleem
Geen probleem bij ons
Gemeenten moeten aanspreken opgoed gedrag
Heb er geen last van
Hij/zij dient dit te weten!
Hoef ik niet aan te spreken omdat ik er geen hinder van heb
Ik heb er geen last van (2x)
Ik heb er geen last van
Ik heb er geen last van in onze buurt
Ik heb er geen last van, mensen ruimen over het algemeen de poep op
Ik heb er geen last van. Bij ons in de buurt kennen we dit probleem niet.
Ik heb geen last van hondenpoep
Ik heb geen last, woon in het buitengebied
Ik heb geen overlast, dus hoef niermand aan te spreken
Ik kan me er niet druk om maken
Ik woon in een bos
Je ziet niet altijd wat en wanneer het gebeurd.
Millieuwachter ? Waar? zie nooit iemand
Niet mijn taak
Niet nodig
Niet van toepassing
Nooit last van zoals ik al aangaf
Omdat je meestal te laat bent
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Weet niet van welke hond !
Wij hebben niets kunnen constateren.
Zie 5
Zie vraag 5
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Vanaf 2016 is er een strenger beleid gericht op hondenpoep. Dit houdt onder andere in dat
de milieuwachter strenger controleert en boetes uitdeelt bij wangedrag. De boete bedraagt
50 euro.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?
(meerdere antwoorden mogelijk)

7. “Het ingevoerde beleid geeft voldoende oplossingen voor
vermindering van hondenpoep binnen de gemeente
Laarbeek”
35%

(n=357)
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Gewoon meer handhavers opzetten! Alleen de milieuwachter kan dit niet
geregeld krijgen.
Hoe is hier de PR geregeld geweest?
Hondenbezitters beboeten helpt niet geeft alleen maar frustraties, het is altijd zo
dat de verkeerde beboet worden
Als de millieuwachter ook op ongeregelde tijden actief is
Laat dan ook de milieuwachter dan eens smorgensvroeg of in de avond eens zijn
ronde doen.
Maar er moet meer worden gehandhaaft
Met het beleid ben ik eens, maar de controles zijn er volgens mij nauwelijks of
niet. Zou wel eens willen weten hoeveel boetes er in het afgelopen jaar zijn
geweest. Als er geen controle en sanctie is kun je de opvolging wel vergeten.
Mensen zijn geen engelen.
Handhaving door de gemeente vind ik prima! Maar het lijkt me heel lastig om de
veroorzaker op heterdaad te betrappen. Dus ik betwijfel of je daarmee het
probleem adequaat kunt oplossen.
Het is aan de hondenbezitter om hondenpoep op te ruimen. Zo moeilijk kan het
niet zijn. Maar zeker handhaven en boetes uitschrijven indien nodig. De honden
uitlaatstroken zouden ook door de vervuilers bijgehouden moeten worden. Zo zou
je lekker met je hond kunnen spelen op zo`n uitlaatstrook. Ze zijn nu zo vies dat
wanneer je het hek binnen gaat de stank, bacteriën en hondenpoep aan je
schoenen hangt. Dus buiten de poort blijven. Jammer toch.
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Ik denk niet dat dit erg effectief is. Het lukt bijna nooit om iemand op heterdaad te
betrappen.
1 milieuwachter op hoeveel hondenbezitters? kan niet € 50.00 staat niet in
verhouding met de overlast aan je schoenen
Er moet dan wel veel meer gecontroleerd worden!
Het feit dat er nog steeds veel mensen zijn die de hond zijn behoefte laat doen
waar het henzelf t beste uitkomt zegt genoeg
Het ligt er dan waarschijnlijk nog steeds
Ik zie nooit geen controles
Je schrikt hondenbezitters die de ontlasting van hun hond laten liggen niet af met
een mogelijke boete van 50 euro door een mileuwachter. De kans dat je die tegen
het lijf loopt tijdens het uitlaten is echt minimaal. Beter lichten ze beter voor wat
het gevolg is van de overlast en motiveren ze bewoners om de poep automatisch
op te ruimen.
Nog nooit een milieu wachter gezien in onze wijk en zeker noet als men honden
vroeg of laat op de dag uitlaat.
We hebben maar 1 milieuwachter en boetes zijn niet de oplossing. Je moet meer
plekken maken voor honden en plekken waar je zakjes kunt pakken en weggooien.
Zolang er niet extra gecontroleerd word verbeterd er niks. Die gene die nu niet
opruimen doen het ook niet ook al staat er honderd hondenbakken
De milieuwachter kan niet overal zijn. De mensen moeten zelf de poep van hun
eigen hond opruimen. Dat moet de norm zijn, boetes opleggen helpt niet tegen de
overlast.
Ik heb nog nooit gezien dat er op gecontroleerd wordt, daarbij veel
hondenbezitters hebben voor de schone schijn een plasticzaakje bij die dan wel
gebruikt wordt. Zijn we ook niet blij mee want ik vind er tientallen met inhoud in
mijn achtertuin.
Ik vind de overlast niet verminderd!
Zie hierboven: voor de vorm een zakje bij mochten ze in de gaten worden
gehouden.
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7.1 Wat is volgens u dé oplossing voor het hondenpoepprobleem? (n=259)
























??
... Euhm... Jezelf er niet zo druk over maken, als je er last van hebt de hondenbezitters er op
aanspreken. Kom op zeg, dit hoeft toch niet vanuit de gemeente geregeld te worden.
Bedenk zelf eens iets om het tegen te gaan..
Waar is de tijd gebleven dat we elkaar ergens op aanspreken... Mocht je de hondenbezitters
niet tegen het lijf lopen ... Hang dan bijvoorbeeld een leuk grappig bordje op (waarmee de
boodschap overigens wel duidelijk overgebracht wordt)
1 milieuwachter kan echt niet overal tegelijk zijn. Het ligt toch echt aan de mensen die hun
hond maar overal laten poepen.
Als er regels worden opgesteld moet er ook handhaving plaatsvinden. Anders heeft het
opzetten van regels en dure beleidsplannen maken geen enkel effect.
Als hondeneigenaar zelf wandel ik regelmatig met mijn hond; ik heb de afgelopen jaren
zelden de milieuwachter gezien; waarschijnlijk liggen zijn werktijden niet tijdens de drukste
uitlaattijden van de gemiddelde hondenbezitter ('s morgensvroeg voor werk en 's avonds na
het werk)
Ik mis bij hondenuitlaatstroken (in de hele gemeente) afvalbakken met zakjes om de
hondenpoep op te ruimen/achter te laten; de hondenuitlaatstroken die er zijn worden
slecht bijgehouden ('schoongemaakt') door de gemeente;
Belasting invoeren, boetes verhogen.
Beter controleren en honderbelasting
Bij drietal overtredingen hond in beslag nemen.Ook een vergunningplicht voor hondenbezit
zou helpen, dan krijg je geen mensen die een hond 'erbij' nemen en niet weten dat daar ook
goed voor gezorgd moet worden, inclusief de fatsoensnormen zoals zelf poep opruimen.
Blijven aanspreken en inderdaad boete
Boete verhogen naar € 250. Veel meer controle
Boete zou een oplossing kunnen zijn, maar dan zou de 'pakkans' wel voldoende hoog
moeten zijn.
Boetes nog veel hoger maken. Bijvoorbeeld 250 euro per overtreding. Bovendien een
grotere mate van handhaving.
Boetes uit blijven delen.....
Boetes uitdelen!!
Daadwerkelijk boetes uitdelen. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand een boete heeft
gekregen.Situatie bij de Ratel aanpassen zodat de hondenuitlaatstrook niet meer bij het
speelveld is.
Dat iedere eigenaar gewoon zelf zijn hondenpoep opruimt. Doe ik zelf ook.
Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Hondeneigenaren ruimen de hondenpoep
gewoon netjes op.
Dat ze zelf opruimen
de eigenaars aanspreken
De gemeente is tegenwoordig van het handhaven en direct dreigen met sancties; het
zeecontainergebeuren is daar een voorbeeld van. Dat is niet sterk.
Met betrekking tot de hondenpoep kan er ook sprake zijn van opvoeden via waarschuwen
of verhoging van de hondenbelasting.
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De hondenpoepzakjes leken een goede oplossing, behalve dan dat niemand ze wil gebruiken
omdat het gewoonweg goor is. Maar een schepje zou misschien kunnen werken. Een zakje
zou ik zelf namelijk ook niet willen gebruiken, maar met zo'n schepje blijf je op een 'veilige
afstand' en is het veel minder vies om de hondenpoep van je hond op te ruimen.
De mentaliteit van de bewoners in het algemeen kan door een hoge boete niet veranderd
worden. Hondenpoep,zwerfvuil,baldadigheid dat veranderd ook niet.
Honden belasting zou een optie kunnen zijn.
De mentaliteit van de honden bezitter moet verandere
De millieuwachter zie je hier al nooit en als je hem mailt je krijgt geen antwoord terug dus
aan zo'n iemand heb je niets. En ze moeten niet langs rijden want vanuit de auto zie je dat
niet maar te voet rond lopen dan weten ze wat wij bedoelen!!!!
De vervuiler laten betalen
Echt aanpakken.
Echt boetes uitdelen en beter controleren. Men zegt nu dat dit gebeurt, maar als er
daadwerkelijk veel boetes uitgedeeld zouden worden zouden veel eigenaren zich wel beter
aan de regels houden in plaats van boetes riskeren. Ik heb nog nooit iemand gesproken die
een boete heeft gekregen.
Echt controleren en boetes uitdelen. Ik heb hier nog nooit een milieuwachter gezien. Als het
mij lukt om baasjes met poepende honden aan te spreken, dan moet het ook lukken om een
milieuwachter een bekeuring uit te laten delen. Het wordt tijd dat de gemeente gaat
optreden!
Een boete bij wangedrag zou zeker kunnen helpen, maar ik denk dat dé oplossing niet
bestaat.
Wellicht is het een idee om er meer aandacht aan te schenken in de media (krant) en dan
niet op de manier van 'het is smerig', want dat weet iedereen wel, maar de hondenbezitter
meer bewust maken van de narigheid die anderen ervan ondervinden, zoals bijvoorbeeld
(kleine) kinderen, rolstoelers en mensen met een rollator.
Een flinke hondenbelasting instellen.of veel; meer controle
Een uitlaathok ipv een uitlaatstrook.
Eerst een goede voorlichting geven aan de inwoners, dan pas optreden maar de gemeente
moet eerst zelf haar zaken goed in orde hebben.
Eigenaren aanspreken en meer en hogere boetes uitdelen
Elkaar aanspreken op het gedrag. Extra hondenveldjes is ook niet wenselijk. Wel is het
wenselijk dat er duidelijkere stroken zijn waar honden mogen poepen en waar niet.
elkaar erop aanspreken en speciale afvalbakken plaatsen. + iemand van handhaving rondjes
laten lopen, steekproefgewijs
Elke eigenaar moet zijn/haar verantwoordelijk nemen, anders moet je geen hond
aanschaffen
Enige wat helpt is een mentaliteitsverandering van het 'baasje'. Maar hoe dat te
bewerkstelligen....?
er wordt wel beleid gemaakt maar er is geen menskracht die dat beleid ook daadwerkelijk
uitvoert. Dus waar blijven de milieumensen die nog een boete mogen uitschrijven????
Feitelijk is het zo dat er veel te veel honden zijn voor een piepklein landje als Nederland (3
miljoen zelfs).
Tel daar onze tolerantie maar bij op en zie daar het probleem, daar waar boeren aan zeer
stringente mestregels moeten voldoen kan een honden en zeker niet te vergeten
kattenbezitter gewoon zijn gang gaan.
Veel controleren (schept ook nog een banen) en een hoog bedrag aan hondenbelasting zal
zeker helpen. Van de belasting kunnen dan de controleurs betaald worden die overigens
tevens de loslopende katten kunnen vangen.
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Flinke boete bij betrappen op heterdaad. Dan wel voldoende inzet van handhavers: ik zie ze
nooit!
Geen doen voor milieuwachter. Mensen moeten zich zelf heropvoeden ..
geen honden
Geen,want de eigenaren houden zich niet aan de regels
Gemeente beter en vaker opruimen en stoepen vegen en eigenaars meer uitlaatstrooken en
poep zakjes geven en plekken om ze weg te gooien
Gemeente moet zichtbaar controleren of beter zelf gaan opruimen. Meer mogelijkheden
om honden uit te laten waar geen kinderen spelen. Waar kinderen spelen vind ik dat
gemeente meer mag doen
Gesloten uitlaatplekken maken
goed gedrag belonen, misschien bakken/prullenbakken neerzetten/hangen met poepzakjes
erbij.
goede faciliteiten voor de hond, meer handhaving, hogere boete bij overtreding
Handhaving zal toch niet gebeuren en de boetes zouden veel hoger moeten zijn
Handhaving!!!!
heb er geen last van
heropvoeding hondenbezitters
Het Honderpoep Plan van Aanpak is een slechts een document. Van belang is dat het beleid
duidelijk en regelmatig gecommuniceerd wordt. En er moet aktief aan handvatting gedaan
worden.
Het is gewoon een mentaliteitskwestie, de eigenaar moet opgevoed worden, de hond of kat
weet niet beter
Het is lastig er controle op te houden met zoveel honden.
Hoge belasting voor honden invoeren
Hoge boetes, zelf op laten ruimen als mileuwachter het ziet.
Hoge honden belasting en veel strengere controle en boetes. (Ik vind honden kei leuk, en
ben beslist geen honden hater)
Hoge hondenbelasting
Hogere boete, dna afstaan van iedere hond om zodoende makkelijk te kunnen onderzoeken
wie de hondenpoep heeft laten liggen, als je gaat wandelen moet je steeds naar de grond
blijven kijken, of je hebt poep aan je schoenen.
Hogere boete. €50,00 is een lachertje. Controle kans is klein.
Hogere boetes en pakkans verhogen
Hogere pakkans, en een boete van 50 euro is een lachertje.
hond aanleren thuis op een klein stoepje te poepen, dat kan. Dan hoef je hem alleen maar
uit te laten voor een plasje. Poep spoel je door de wc.
hond afmaken bij terugkerende overtreding
hond weg doen ?
Honden belasting ( de lusten ook de lasten) neemt het aantal honden ook af
honden in eigen tuin laten schijten
honden op eigen terrein laten poepen
Hondenbelasting en hondenbezitters meer informeren.
Hondenbelasting en meer toezicht
Hondenbelasting heffen en de gemeente voor dat geld meer laten faciliteren zodat het voor
inwoners met een hond gemakkelijker wordt zich aan het beleid te houden en dat het ook
laagdrempeliger voor mede-inwoners wordt om de hondenbezitter erop aan te spreken
Hondenbelasting invoeren; dat remt in ieder geval het bestand aan honden af. Verder: meer
repressief optreden tegen de aso's die hun hond laten poepen op het trottoir.
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Hondenbelasting weer invoeren
Hondenbelasting,huisdierenbelasting invoeren, en hogere boete geven.
hondenbezitter moet gewoon de poep opruimen
hondenbezitters goed opleiden/aanspreken
Hondenbezitters opvoeden
hondeneigenaren erop aan spreken, die moeten zelf ook verstand hebben waar ze hun
hond de behoefte laten doen
Huis aan huis zakjes ronddelen met de vraag om er gebruik van te maken of aan een
buurtbewoner te geven die honden bezit. Ook aangeven waar de prullenbakken staan en
een beroep doen om de ander niet 'in de stront te laten zitten'.
Iedere honden bezitter neemt de verantwoording om de poep van zijn eigen hond op te
ruimen of heeft thuis een plek waar de hond kan poepen zodat andere er geen last van
hebben. Poepzakje bij als je de hond uitlaat. hond gepoept ff met het zakje bij elkaar pakken
en opruimen die troep. Simpel toch
Iedereen een poepschep/zal.
In elke straat/wijk een pompbak incl. zakje.
(Voorbeeld: Gasthuisstraat in Stiphout)
Ik denk dat het een onoplosbaar probleem is. Mensen die een hond hebben en zich
verantwoordelijk voelen hebben allang een eigen goede aanpak waardoor niemand last
ervaart. Mensen die er schijt aan hebben zijn door niks of niemand daar in te veranderen.
Hoge boete? Heterdaadje zal niet mee vallen.
Dus een DNA bank voor honden zodat elke drol gematcht kan worden aan hond, dus aan
eigenaar. bingo, kassa. ( kan die 339,000 euro van vraag hier beneden alvast gebruikt
worden als startkapitaal )
Ik heb nog nooit een milieuwachter gezien. Er zouden gewoon meer hondenpoepveldjes
aangelegd moeten worden. En misschien borden waarop duidelijk staat dat poepende
honden verboden zijn. Zakjes bij de prullenbakken en voldoende prullenbakken op straat
help;en daar natuurlijk ook aan mee.
Ik realiseer me dat het een lastig probleem is en blijft.
Het is volgens mij een mentaliteitskwestie.
Ik denk dat dit onderwerp regelmatig bij de hondenbezitters onder de aandacht gebracht
moet blijven worden.
Ik vindt dat het dat iedere hondenbezitter de poep van de eigen hond meteen opdoet.
Gewoon een vorm van normen en waarde.
ik weet dat er gemeentes werken met afbreekbare poepzakjes die gratis afgehaald kunnen
worden op het gemeentehuis. Ik denk als dit gratis wordt verstrekt en mensen kunnen het
in de groencontainer kwijt, dat meer mensen de hondenpoep opruimen
ik zie geen controles gebeuren
Ik zie het probleem niet zo
In andere gemeenten zie je vaak vuilnisbakken waar hondepoepafvalzakjes gedoponeerd
kunnen worden. Mensen ruimen vaak poep wel op, maar kunnen het dan vervolgens
nergens kwijt en gooien het elders weer neer.
Inderdaad het strenger controleren en het uitdelen van boetes. Wel jammer pas op deze
manier mensen misschien fatsoen op kunnen brengen
is die er dan?
Is er een hondenpoepprobleem?
Is er volgens mij niet, het gebeurd altijd als de milieuwachter niet ind e buurt is.
Is niet op te lossen net als afval we kunnen het samen alleen beperken
je hond zo africhten dat ie op 'n klein speciaal plekje in eigen tuin.
Je ziet de milieuwachter nooit. Dus meer de milieuwachter op pad sturen
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Laat de mensen zich druk maken om dingen die er wel toe doen, een hondendrol is na een
flinke regenbui wel weg en belast het milieu ook niet, al die rotzooi met oudjaar en carnaval
op straat daar zouden ze wat tegen moeten doen.
Ligt aan de bezitter, dus die stevig aanpakken.
ligt bij baasjes
Lik op stuk beid en de veroorzaker op laten ruimen al of niet in dagdelen in gebied
veroorzaker
Meer afval bakken langs de frequent gebruikte uitlaatplaatsen. Mensen willen er snel vanaf
kunnen en nemen de poep niet mee naar huis.
Meer afvalbakken en uitlaatstroken
meer afvalbakken voor hondenpoep
Meer bekeuren dus controle
meer controle
Meer controle
meer controle en hogere boete voor de hondenbezitter
Meer controle en pittige boete want er is op dit moment wijn van te merken wel wandelen
veel Door Laarbeek je bent benoodzaakt met je neus over de grond te kijken i.p.v. De
omgeving in je op te nemen zonet kun er donder op zeggen iets onder je schoenen te
hangen bij thuiskomst
Meer controle, meer afvalbakken en inderdaad aanspreken op gedrag
meer controle,de boete omhoog en meer voorlichting
meer duidelijk aangegeven honden uitlaatstroken. Hondenbezitters naar
heropvoedingskampen sturen?
Meer hondenpaden
Meer mensen die hierop gaan controleren. Er zijn toch zoveel werkelozen. Stel een aantal
controleurs aan en beboet de mensen die zich niet aan de regels houden!
Meer openbare uitlaatstroken ,hondenbelasting,en hondenpoep opzuigen
meer uitlaat plekken
meer uitlaatplaatsen
meer uitlaatplekken
meer uitren plaatsen
meer voorzieningen treffen voor honden uitlaten. En als er sancties op komen, moet er
gecontroleerd worden en dat gebeurt in Mariahout echt niet
meer wachters, meer bakken
Mensen opvoeden en bewust maken. Het is gewoon een aso probleem
Mensen zouden niet meer dan één hond moeten nemen.
Mentaliteit van de hondenbezitter veranderen.
mentaliteits verandering van de hondebezitter
Milieuwachter moet meer in de wijken rondgaan
minder honden
minder honden per eigenaar en eventueel kleinere soort. Waarom vaak zo'n grote honden,
kleine honden zijn ook heel lief.
Minder zeuren en er overheen stappen. Er zijn belangrijkere dingen dan druk maken over
hondenpoep.
Mogelijk meer uitlaatstroken en controle
Niemand weet de richtlijnen zijn .beter communiceren door de gemeente.
Niet alleen hondenpoep is het probleem maar ook zeer zeker katten en poezen zijn het
probleem. Hier dient de gemeente ook belasting voor te heffen daar zij de hele dag over
straat los lopen.('s morgens vaak los gelaten worden en 's avonds binnen geroepen worden)
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Deze doen hun behoefte overal waar het ze uitkomt.
Nog hogere boetes uitdelen
op het moment dat we ons druk maken om hondepoep terwijl er op dit moment zoveel
zaken zijn waar we ons wel druk om maken zijn we echt verkeerd bezig. De oplossing; ga je
inzetten voor iets wat er wel toe doet, dan heb je geen tijd om je druk te maken over dit
soort zaken.
Opruimen door baasje
opvoeden hondenbezitters en regulier handhaven.
Opvoeden van de hondenbezitters.
Opvoeden van de hondenbezitters. Het aanspreken van hondenbezitters op hun gedrag.
overtreders flinke boete geven en een dag poep laten ruimen.
Regelmatig controles uit voeren
schepjes en zakjes verplichten
sociaal gedrag hondenbezitters
Stenger controleren. Honden een verplicht nummer aan de halsband zodat bij iedere
geconstateerde overtreding de eigenaar een steeds hogere boete krijgt.
De hond kan er niets aan doen dat z'n baasje zo hufterig is.
strenger aanpakken
strenger beboeten. De pakkans is nu te gering
Strenger controleren en de boetes verhogen!!
Strenger handhaven en bekeuren.
Strenger optreden, hogere boetes
Strengere controle door meer dan 1 persoon
Strengere controle, harder straffen
Strengere controles
Toch meer controle gedurende de eerste tijd zodat iedereen weet dat het strafbaar is.
toleranter zijn, betere voorzieningen ook zoals aanlegstroken en prullenbakken. Als je ziet
hoe de gemeente moeilijk doet over t plaatsen van een prullenbak of onderhouden van
groen is het geen wonder dat mensen er last van hebben.
Uitlaatroutes duidelijk aangeven en plekken om de poep weg te gooien op drukke routes
Uitlaatstroken.
Uitreiken (tegen geringe vergoeding evt) van poepschepjes en/of zakjes
vaker controleren,hogere boetes
Veel controle.
Veel hogere boetes geven.
veel strenger handhaven met honden aan de lijn en poepgedrag
Veranderen mentaliteit hondenbezitter door blijvend en streng te controleren
Verantwoordelijkheidsgevoel bij hondeneigenaren. Als dit tekort schiet, kan het worden
afgedwongen door sociale controle of boetes.
verplicht een hondenbroekje aan buiten de toegestane poepzones.
Voldoende controleren, dus ook echt controleurs de straat op sturen op uitlaat tijden!
Voldoende vuilnisbakken en door de gemeente heen het via dispencers plastic zakjes
beschikbaar stellen. Daarnaast zullen we elkaar met respect tegemoet moeten treden en ik
betwijfel of onze 'vriend' milieuwachter Hellings dat in zich heeft anders dan de machtige
uithangen.
Volgens mij is hier geen oplossing voor!
Voorlichten en zakjes ter beschikking stellen.
Wat bevat de inhoud van de omschrijving wangedrag zou een goede vraag zijn?Hoever
moet het gaan voor een boete; 1x fout poepen 2X...of
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Eigenaar is en blijft verantwoordelijk, en zal indien zijn hond een foutje heeft gemaakt,
moeten betalen
weet ik niet, ik heb er geen last van
Wellicht hogere belasting?
Zeer hoge boetes of meer honde belasting
Zie bovenstaande. Meer aandacht geven aan het probleem in de krant wellicht? Niet op een
betuttelende manier maar op een manier die motiveert om naar een betere oplossing te
handelen.
Zie de opmerking bij 6.1
Zie toelichting vorige vraag
ziet nooit iemand
zorgen dat je altijd zakjes bij je hebt.
Zou het niet weten hoe de mensen doen waar ze zelf zin in hebben denk ik . Aan gezien dat
ik anders opgevoed ben om eigen rotzooi op te ruimen .
zowel eigenaar als gemeente verantwoordelijk maken door hondenbelasting in te voeren.
Nu wordt dit betaald door alle inwoners. Als er alleen door hondenbezitters betaald wordt
voelen zij mogelijk meer druk. Bij overtreding (poep niet opruimen) dan verhoging van
belasting van bijv. 1 jaar ipv boete. gemeente in ruil voor belasting iets meer opruimen...ook
buiten de standaard stroken/uitlaatvelden...er zijn meer plekken waar poep ligt.
Zwaarder straffen en meer controle. Verder merk ik dat er hondenliefhebbers zijn die de
rommel wel opruimen maar die vervolgens in vuilbakken op speelterreintjes deponeren.
Heel aardig mar de kraaien pikken die rotzooi er dan weer uit.
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