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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u een hond als huisdier?" antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "2 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?" antwoordt 39% van de respondenten:
"Ja".
Op vraag "3 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de poep van hun huisdieren op te
ruimen?" antwoordt 54% van de respondenten: "Door strenger te handhaven (meer boetes
opleggen)".
Op vraag "4 Vindt u dat er genoeg faciliteiten zijn om honden uit te laten in uw dorp of stad?"
antwoordt 54% van de respondenten: "Ja".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Bommelerwaard, waarbij 316 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Hondenpoep
Hondenpoep is landelijk al jaren een bron van ergernis. Tussen de onderwerpsuggesties die in
de vorige raadpleging zijn opgehaald stonden hondenpoep, het gebrek aan uitlaatveldjes en
onvrede over de besteding van de hondenbelasting genoemd. Graag gaan we daar in deze
raadpleging verder op in.

1 Heeft u een hond als huisdier?
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Op vraag "6 Heeft u een hond als huisdier?" antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja




Nee







Ik heb idd een hond , maar er is geen enkele voorziening, terwijl ik wel hondenbelasting
betaal ,absurd ! Ik heb hier dan ook over gebeld en wat zegt de medewerker het word aan
andere dingen besteed! Daar kan ik echt boos om worden
Volgens mij word de hondenbelasting gebruikt om gaten te vullen en niet tbv de honden

Altijd een hond gehad en ergerde me aan de poep die mensen nooit opruimden en weinig
groen en te weinig hondeloop routes
Geen hond meer.
Helaas niet vanwege mijn lichamelijke gebreken
Krijg 4 dagen in de week de hond van mijn zoon, omdat ze beiden werken.
Moet er niet aan denken er een te hebben
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2 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?
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Op vraag "7 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?" antwoordt 39% van de respondenten:
"Ja".

Toelichting
Ja












Dagelijkse overlast van hondenpoep op trottoirs en in het openbaar groen,
Dit komt mede doordat het in Kerkwijk niet duidelijk is waar je honden mag uitlaten en
er geen voorzieningen zijn.
Maar niet alleen hondenpoep, ook heel veel kattenpoep en paardenpoep
Er wordt regematig op de stoep voor mijn deur , zels in mijn tuin door honden gepoept.
Ook in het plantsoen, waar een verbodsbord staat poepen honden/ laten
hondenbezitters hun honden poepen.
Erg veel overlast mensen laten regelmatigheid hond op de stoep op zelfs in de voortuin
poepen.
Extreem overlast tot en et jouw oprit,half in de tuin, de( klein)kinderen stappen er
regelmatig in
Ik heb 41 jaar in "dog shit city "(Amsterdam) gewoond. Daar was hondepoep 40 jaar
geleden een onderwerp waar heel erg lacherig om werd gedaan, maar in de loop der
jaren is het lachen de bestuurders wel vergaan: hondepoep is een serieus probleem, dat
op allerlei manieren moet worden aangepakt, oa dmv het gebruik hiervoor van de
opbrengsten van de hondenbelasting.
Mensen laten niet uit op hondenuitlaay veld. Noch ruimen ze de poep op.
Erg onfatsoenlijk en irritant en onhygiënisch ivm veel kleine kinderen in de buurt en
speelplaats. Parkeiland.
Regelmatig hondenpoep op de stoep, of op straat, bij mij voor de deur.
Wijzelf hebben een hond en kan me enorm storen aan de hondendrollen soms zelfs
hopen die op de stoep liggen. Wij ruimen altijd op bij het uitlaten, mits de hond zijn
behoefte doet in een berm of struikgewas.
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Soms




Nee






Al is hondenpoep niet de enige hierin. Ik kom ook regelmatig kattenpoep en soms
paardenpoep tegen.
Er ligt momenteel weer veel poep op de stoepen. De hondenbezitters moeten deze
opruimen maar zijn er schijnbaar niet in geïnteresseerd.

Maar wel in het centrum van Zaltbommel op parkeerplaatsen.
Mensen laten hun hond uit in de vrije natuur.
Nee wij wonen in het buitengebied en je kunt je hond hier niet uitlaten dan rijden ze je
van je sokken af ! Mijn hond verlaat dan ook nooit het erf
Wel van veel stront van paarden op de openbare weg
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3 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de
poep van hun huisdieren op te ruimen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "8 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de poep van hun huisdieren op te
ruimen?" antwoordt 54% van de respondenten: "Door strenger te handhaven (meer boetes
opleggen)".

Anders, namelijk:

















Aanspreken op fatsoen. Heb twee honden. Ruim altijd op.
Als anderen zich er mee bemoeien, of misschien zelfs wel uitlachten, wordt de neiging om op te
ruimen een stuk kleiner. Pakkans is nihiel...
Als jullie vuilnisbakken verwijderen, en dat is de ervaring, dan helpt dat niet.
Aso's verbieden huisdieren te houden
Belasting afschaffen en overtreders zwaarder beboeten
Belasting stoppen, of dat geld gebruiken om poep op te ruimen. Komt veel meer geld binnen dan
het kost om het te laten opruimen
Betere voorzieningen, zoals zakjes en beter geplaatste en geleegde afvalbakken. Ook onduidelijk
waar wel en waar niet verplicht opruimen.
Combinatie voldoende uitlaatplaatsen en handhaving
Consequent aangeven dat poep moet worden opgeruimd maar dan zullen afvalbakken geplaatst
moeten worden.
DNA-databank
Door afvalbakken te plaatsen
Door hondenbelasting af te schaffen en goed te handhaven
Er moet meer aandacht voor zijn, zodat een 'niet-opruimer' zich asociaal gaat voelen
Extra voorzieningen plaatsen bijvoorbeeld vuilnisbakken
Fatsoensnormen bij brengen (basis school)
Folders door de bussen met algemene normen en waarden. Dat het voor ieders belang is om je
vuil en hondenpoep op te ruimen waar dat moet, puur omdat je je buurt mooi, schoon en
leefbaar wilt houden. Mensen durven minder te corrigeren of op te treden wanneer leefregels
niet meer worden gehandhaafd. Andere durven aanspreken op verkeerd gedrag mag meer
aangemoedigd worden mits dat natuurlijk op normale wijze gedaan wordt, waarbij ze niet bang
hoeven te zijn voor verkeerde reacties omdat dáár dan wel harder tegen moet worden
opgetreden.
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Geen hondenbelasting en uitlaatveldjes.
Grotere losloop gebieden met bakken
Handhaven niet enkel tijdens kantooruren
Hondenbelasting afschaffen
Hondenbelasting afschaffen en strenger handhaven
Hondenbelasting flink verhogen en ook kattenbelasting invoeren heb veel last van kattenpoep in
de tuin
Hondenpoepopruimmachine veel vaker inzetten. Daar belastinggeld voor gebruiken
Ik heb de persoon erop geattendeerd (deze ontkende) maar er bleven uitwerpselen voor mijn
stoep liggen. Bij dezelfde persoon de uitwerpselen op zijn stoep gelegd. Daarna geen overlast
meer gehad.
Maar wat als er geen handhaving is zoals in Maasdriel
Meer ( loop is poep ) gebieden aanwijzen.
Meer afvalbakken met poepzakjes plaatsen
Meer prullenbakken met poepdispensers
Meer van de hondenen poep zak palen. Dat is een zeer initiatief
Meer voorzieningen, uitlaat velden en llosloopzones
Meer vuilnisbakken te plaatsen waar je de poepzakjes in kunt deponeren
Men elkaar erop aanspreken als het gezien wordt. Sociale controle werkt denk ik wel.
Minder belasting bij alles opriumen
Opbrengst hondenbelasting hiervoor gebruiken
Opruimbeleid is goed geregeld in Kerkdriel
Opruimzakjes beschikbaar stellen bij afvalbakken
Prullenbakken om de poeop in te gooien en zakjes aan te bieden
Sociale druk
Stoppen met honden blasting echt belachelijk de overheid kan ons niet beschermen dus moet je
zelf voor bewaking zorgen
Voldoende prullenbakken waar je het zakje kan laten. Ook in de dorpen en duidelijker aangeven
waar de uitlaatveldjes zijn.
Voldoende vrijloopplekken cq plekken waar de hond mag poepen. Het is de hond te leren.
Mogelijk alle pup bezitters hiervoor een cursus aanbieden. Daarna strenger handhaven
Werkelijk handhaven evt. boetes verhogen
Zakjes beschikbaar maken
Zie toelichting
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Toelichting





















Als iemand de drol van z'n hond niet opruimt met zijn/haar gezicht er doorheen halen.
Daarbij speelt bij veel hondenbezitters de frustratie dat je voor honden belasting moet betalen
en de poep moet opruimen, terwijl voor veel andere dieren (denk bijvoorbeeld katten etc.) geen
belasting betaald dient te worden terwijl deze ook vaak/veelal buiten zijn en daar hun behoefte
doen.
Er zijn altijd mensen, die hun hond op de stoep laten poepen en het niet opruimen. Als je er iets
van zegt, krijg je een grote mond.misschien meer controle en gelijk een boete als het gezien
wordt.
Er zijn plekken waar structureel poep ligt van dezelfde honden. Het moet toch mogelijk zijn deze
excessen aan te pakken? Kwestie van 1 of 2 keer posten op de locatie en de eigenaar bekeuren.
Omwonenden zullen zelfs in staat zijn de dader aan te wijzen, want die hebben personen in
kwestie vaak al meerdere keren aangesproken.
Handhaven is zwak in de gemeente Maasdriel,op uitlaattijden nooit een controle gezien!!!
belonen is beter maar ik zou niet weten hoe
Handhaving is ver onder de maat. Zie absoluut nooit een handhaver. En als je een honde bezitter
hierop (vriendelijk) aanspreekt kun je een grote mond of dreigende taal verwachten
Heb bij de gemeente al eens mijn beklag gedaan over de hondenpoep voor mijn deur, er zou iets
aan handhaving gedaan worden. Heb daar niets van gemerkt.
Het grootste probleem is handhaving desnoods meer BOA's en hogere boetes
Honden uitlaat plekken creëren van het geld dat word geïncasseerd dmv honden belasting
Hooguit door op meerdere plaatsen afvalbakje te hangen voor hondenpoepzakjes. maar dan zo
dat er geen huishoudelijk afval in kan.
Iemand die een dier bezit als hobby heeft last van uitwerpselen en dan alleen honden bezitters
aanpakken is niet eerlijk.
Ik heb de persoon erop geattendeerd (deze ontkende) maar er bleven uitwerpselen voor mijn
stoep liggen. Bij dezelfde persoon de uitwerpselen op zijn stoep gelegd. Daarna geen overlast
meer gehad.
Meer afval bakken plaatsen met poepzakjes op diverse plaatsen.
Nu denken bezitters: Ik betaal belasting voor de hond dus mag hij ook overal op gemeentegrond
poepen. Voorstel om hondenbelasting af te schaffen maar controle op het niet opruimen van de
poep te intensiveren en te beboeten. Per saldo betaald de vervuiler. Voor de gemeente kan dit
budgetneutraal. Nu blijven onze honden op ons erf en doen hun behoefte in ons weiland. Maar
toch betaal ik hondenbelasting.
Op Vlieland zie je gecombineerde prullenbakken waar je ook een piepzak kunt pakken
Ze staan om de zo veel meter in dorp en buitengebied
Opruimen is een kwestie van discipline en mentaliteit. Wel de lusten, maar niet de lasten. Zo
werkt het helaas niet. Kies je voor een hond (of ander huisdier) dan heb je te accepteren dat je
ook verantwoordelijk bent voor het beperken van overlast voor je omgeving.
Veel betere en veel meer uitlaatvelden (groter, omhekt, die wekelijks geruimd worden).
vaker opruimmachine gemeente in uitlaatgebieden (singels, enzovoort)
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4 Vindt u dat er genoeg faciliteiten zijn om honden uit te
laten in uw dorp of stad?
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Op vraag "9 Vindt u dat er genoeg faciliteiten zijn om honden uit te laten in uw dorp of stad?"
antwoordt 54% van de respondenten: "Ja".

Nee, ik mis:


























Aanduidingen hondenuitlaat gebied !!
Afvalbakken voor de volle poepzakjes. Nu moet je ze in je eigen kliko gooien.
De Tijningenplas
Dichts bijzijnde is 1100 meter lopen. Zo lang wacht een hond s'morgens niet.
Duidelijk. Beleid is nog steeds niet definitief bekend gemaakt (o.a.stadswallen)
Duidelijke bordjes van waar honden wel en niet mogen komen
Duidelijkheid over de plekken, het zijn er een beperkt aantal.
Echte uitlaatvelden
Een hondenuitlaatveldje met hekkens eromheen
Een hondenuitlaatweitje/plekje
Een omheind losloopveld
Een omheind speelveldje in de wijk
Een uitlaat gebied waar ik de hond los kan laten lopen en waar geen fietsers rijden
Goede zwem gelegenheid voor honden in Zaltbommel als ze de put voor honden gaan
verbieden.
Groter Natuurgebied waar hond officieel los mag.
Honden losloop gebieden.
Honden losloopveld en afvalbakken.
Honden uitlaat gebied
Honden uitlaat plekken
Honden uitrengebied voorzien van hekwerk
Hondenuitlaatveld waar honden mogen loslopen.
In de binnenstad zijn er geen specifieke bakken voor hondenpoep en is de controle hierop laag.
In de dorpen zijn er geen uitlaatplekken.
In de stad en wijken palen met zakjes!
In Kerkwijk is niets
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Losloop gebieden en dan niet een klein veldje of losloopgebied langs een weg
Losloopgebied
Losloopgebieden die lopend bereikbaar zij en goed afgezet richting verkeer e.d.
Losloopgebieden die ook bij regen goed begaanbaar zijn voor de baasjes (honden moeten ook bij
slecht weer worden uitgelaten).
Losloopgebieden waar je echt kan wandelen met je hond
Losloopveldjes
Meer losloop gebieden
Meer losloopgebieden en waar de honden kunnen zwemmen
Mijn moeder van 91 loopt iederedag haar rondje met de rollator. De trottoirs lopen geef en dam
moet zij nog zigzaggend om niet door de honden drollen te rijden. En dan hebben we het nog
niet over de parkeerde auto’s op de stoep
Omheind losloop gebied
Omheinde uitlaatplekken
Omheinde uitlaatvelden zodat de honden ook los kunnen
Paarde uitlaatplaatsen
Plaats om uit te laten
Prullenbakken met poepzakjes, hondenuitlaat terrein
Ruime plaatsen waren honden veilig (want omhekt) los kunnen lopen
Ruime uitlaatvelden die dan ook schoon gehouden moeten worden ( betaald uit de
hondenbelasting) en beter uitlaatroutes
Ruimte en prullenbakken om poepzakjes weg te gooie
Special uitlaatplek met afvalbakken met plastic zakjes.
Steeds meer uitlaatplaatsen door bebouwing en verboden
Te weinig gebieden om uit te laten. Te ver weg.
Toiletten
Uitlaat veldjes
Uitlaatgebied Zuilichem
Uitlaatplaats
Uitlaatplaatsen
Uitlaatvelden
Uitlaatvelden waar ze los mogen lopen in de buurt
Uitlaatveldjes
Uitlaatveldjes heel veel
Vaste ruimte om honden uit te laten
Velden waar een hond mag rennen
Veldje voor honden
Verplicht naar uitlaat gebied laten gaan.
Voldoende en eerlijke faciliteiten
Voldoende prullenbakken om zakjes weg te gooien
Vrije uitlaat gebieden
Vuilnisbakken om hondenpoep in te doen
Wandelgebieden
Zet bakken waar de hondeneigenaren de drollen kunnen deponeren
Zones waar de honden los mogen lopen
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Toelichting
Ja












Nee, ik
mis:





Weet
niet




Als iedereen poep van eigen hond opruimt, is probleem bijna helemaal opgelost.
Er zijn parken volop waar de honden vrij kunnen loslopen en buiten de paden hun
behoefte kunnen doen, het is misschien iets verder lopen, schat 500 meter, m.i. is dat
gezond voor mens en dier.
Honden kunnen overal uitgelaten worden als de baasjes de poep opruimen, dan maken
"de faciliteiten" ook niet uit, was vroeger toch ook niet nodig? Gewoon goed fatsoen, in
een speeltuin je hond niet uitlaten, op een trapveldje je hond niet uitlaten, poepen
voor de deur van iemand, opruimen......
Ik woon dicht bij de wallen. Zolang het daar helemaal hondenloslaatgebied is gaat het
goed, en heb je weinig poep in de wijk
Maar (veel) honden bezitters willen hiervan geen gebruik maken en laten hun honden
zo zich mogelijk bij huis hun behoeften doen
Ondanks voorzieningen is een groep zo asociaal, die bereik je alleen met handhaving.
Toevallig bij mij in buurt wel
Vind alleen dat er weinig losloopgebied is voor honden. Ik vind dit noodzakelijk voor de
honden dan kunnen zij hun energie kwijt. Aangelijnd gaat dit haast niet
Ze moeten de poep gewoon opruimen waar ze hun hond ook uitlaten

Er is hier niets ! Vele gemeenten hebben het al afgeschaft ,behalve de gemeente
Zaltbommel en zij besteden het aan hele andere dingen, dat vind ik niet reëel, als ik
moet betalen voor mijn hond terwijl mijn hond het erf niet af komt vind ik ook dat u dst
geld moet besteden daar waarvoor het bedoeld is!!!!
In Hedel bijvoorbeeld aan het fietspad langs de oude Rijksweg

De honden bezitters vinden het normaal om het vuil van hun dieren bij een ander te
laten liggen. Maar als het bij hun ligt is het herrie.
De honden gebruiken graag mijn taxushaag om hun pootje op te tillen
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5 Als u een aandachtspunt (TIP) mag geven aan de gemeente om de overlast
door hondenpoep terug te dringen, welke tip zou u dan geven? (n=286)
Ga door op de huidige wijze(10%)
TIP(59%):




































Afschaffen honden belasting
Algehele opruimplicht
Belasting verhogen
Beloon mensen op goed gedrag. beboet mensen op fout gedrag niet allen tussen 8.00 uur en
17.00 uur
Beter controle met name in de ochtend en avond
Beter opruimbeleid door de gemeente.
Betere handhaving
Betrek de inwoners bij herzien van het beleid
Bezitters blijvend attenderen, zware boetes
Bij de mensen langs en aangeven dat het echt heel vervelend begint te worden, oftewel de boer
op en bewustzijn creëren door contact te maken niet door campagnes of straffen (helpt bij
kinderen ook niet)
Bij goed gedrag beloon de mensen , je vangt vliegen met stroop
Binnen de bebouwde kom veel strenger controleren en handhaven
Binnen de kern honden aangelijnd en poep opruimen. buiten de kern los.
Borden “niet poepen” bij aangrenzenden huizen zetten en stimuleren om honden uit te laten aan
de weilandzijde (in oa Peperstraat)
Buitendijks geen opruimplicht
Controleer vaker en zorg voor bakken
Controleer wat vaker in de dorpen en niet alleen in Zaltbommel
Dagelijks en intensief controleren en hogere boetes
De beloofde opruiming door gemeente hondenbelasting
De hondenbezitter opvoeden.
De poepzuiger weer meer inzetten
Degene die belast zijn met parkeer beheer, een functie erbij geven.
Dna hondenpoep
Duidelijker gebied(en) aanwijzen waar de hond los mag (zodat je ook gewaarschuwd bent dat
daar poep kan liggen). Dat mogen best grotere gebieden zijn zodat de hond ook echt even kan
rennen
Duidelijkere communicatie over waar losloopgebied en hondentoilet zijn
Duidelijkheid over gratis poepzakjes en afvalbakken, zodat je niet een wandeling lang met een
zakje moet lopen.
Een dagdeel lang controles in een wijk.
Een paar weken op de gangbare routes controleren in burger
Extra prullenbakken met zakjes en duidelijkheid over de gebieden
Flinke bekeuringen uitschrijven en een hondenslager aanstellen
Geef ook aandacht aan overlast door katten
Geen aanlijnplicht maar wel opruimplicht in Binnenstad en stadswal.
Gratis poerzakjes
Gratis zakjeshondenpoep uitdelen
Handhaven (3x)
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Handhaven en boetes
Handhaven, inclusief losloop gebieden
Handhaven.
Handhavers
HANDHAVING HANDHAVING HANDHAVING
Handhaving, boetes bij het niet opruimen
Hang een foto op van het baasje met de vraag bent u niet iets vergeten?
Hele hoge hondenbelasting. voor katten ook
Het ligt bij de mensen zelf, probeer het met goede voorlichting en anders de hondenbelasting
omhoog
Hoge boetes op asociaal gedrag zoals hond op de stoep laten poepen ipv in de berm.
Hogere boetes
Hogere boetes en meet toezicht
Hogere hondenbelasting
Hogere hondenbelasting, meer handhaving en hogere boetes.
Honden losloop gebieden maken
Hondenbelasting afschaffen of deze gebruiken voor hondenvoorzieningen. Bv prullenbak om
hondenpoep in te doen en meer omheinde losloopvelden (min 180 hoog)
Hondenbelasting afschaffen.
Hondenbelasting fors hoger en kattenbelasting invoeren
Hondenbelasting omhoog (2x)
Hondenbelasting verhogen, zeker bij meerdere honden.
Hondenuitlaat gebieden realiseren
Ik ervaar meer overlast van paarde poep in Poederoijen
Ik weet niet wat de huidige wijze is maar zeker bij de basisschool in Gameren graag meer
controle
Informatie waar wel en waar niet op te ruimen en waar overlast is. Duidelijkheid zal al helpen;
plus de benodigde voorzieningen
Kijk of vaste hondenpoepplaatsen mogelijk zijn waarbij de poep centraal kan worden
opgevangen en op regelmatige wijze kan worden afgevoerd voor hergebruik / toepassing na
bewerking.
Koop een extra poepzuiger van het belastinggeld
Laat de stadswachten meer controleren op het uitlaten van honden. Er wordt nauwelijks op
gecontroleerd
Laat je hond aan de dijk of buiten het dorp uit, maar nit bij mensen voor in het gras!!!!! Zelf een
verbodsbordje plaatsen en vervolgens je hond uitlaten recht voor de brievenbus van mensen in
de straat, dat kan echt niet!!! Kinderen lopen er gewoon doorheen, dat is echt heel VIES!!!!!
Leg een opraapplicht op
Loop eens vaker een rondje door de wijken om te kijken waar er hondenpoep overlast is. Zeker in
de periode wanneer er niet gemaaid wordt! Breng dit in kaart en ga daar vaker controleren
Loop ook op late uitlaattijden rond en niet alleen om kantoortijd. dan laat bijna niemand zijn
hond uit.
Losloop gebieden maken en honden uitrenvelden
Losloopgebieden, uitlaatgebieden, zakjes ophangen
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Maak de hondenbelasting flink duurder en ga echt handhaven. Het is te zot voor woorden dat
mensen inmiddels met 3,4 of wel 5 honden aan de lijn lopen en ze gewoon in jouw voortuin laten
poepen.
Meer aandacht voor handhaving
Meer afval bakken met poepzakjes plaatsen
Meer afvalbakken
Meer afvalbakken om te motiveren om hondenpoep op te ruimen
Meer bakken om de poep in te gooien
Meer controle of mensen poepzakken bij hebben
Meer controle op handhaving
Meer controle vooral in de vroege ochtend en avonden, boete omhoog
Meer controle, strenger optreden
Meer controle, vaker boete.
Meer controle. ook die 1 hond opgeven en er meerdere hebben!
Meer controleren en boetes uitdelen!!!!
Meer controleren op de plaatsen waar overlast wordt ervaren door hondenpoep.
Meer controleren, zijn altijd dezelfden die het niet opruimen.
Meer groen.
Meer grote speelweides
Meer grote uitlaatgebieden
Meer handhavin
Meer honden losloopgebieden
Meer hondenuitlaat kooien
Meer opruimen met de poepzuiger betalen van de hondenbelasting
Meer plaatsen waar afvalbakken en zakjes staan en uitlaatveldjes en inderdaad beter handhaven.
wij hebben ook een hond gehad en daar had niemand last van.
Meer prullebakkeb plaatsen en hondenbelasting afschaffen
Meer prullenbakken langs uitlaatstroken etc.
Meer prullenbakken plaatsen voor het opruimen van hondenpoep
Meer uitlaat gebieden aanwijzen
Meer uitlaatplaatsen en die plaatsen ook schoon houden
Meer vuilnisbakken langs de meest bezochte hondenuitlaatroutes
Meer zakjesdispensers
Meer zones, meer prullenbakken
Mensen bewust maken
Net als mijn antwoord op vraag 8
Ook paardenpoep moet opgeruimd worden!
Op plekken waar honden niet mogen poepen, een bordje plaatsen
Optreden.
Overweeg zoals in sommige Franse gemeentes prullenbakken met poepzakjes bij
hondeuitlaatplekken te plaatsen
Pakkans vergroten
Plaats meer afvalbakken met zakjes en attendeer middels social media berichten burgers elkaar
aan te spreken
Poep beter en vaker opruimen. Daarvoor betalen
Politie in burger met hond. en bekeuringen uitschrijven indien niet opgeruimd wordt. meteen.
voor mij part meteen checken of hond gechipt is met juiste adres. anders nog een boete.
Publiceer erover om de aandacht gevestigd te houden, en handhaaf!
Richt je op die paar mensen die niet opruimen
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Rondom school uitlaat verbod
Schaf de belasting af, katten kosten ook niks! Daarvoor terug,verplicht opruimen anders n boete!
Schaf die belachelijke hondenbelasting af en handhaaf op momenten dat het nodig is
Schaf hodenbelasting af
Schaf hondenbelasting af geef alleen hoge boetes bij overtreding
Schaf hondenbelasting af, strenger handhaven en meer losloopgebieden binnen en buiten de
bebouwde kom. Werk samen met buurtgemeentes om een echt mooi wandelgebied aan te
leggen en samen te onderhouden.
Schaf hondenbelasting af.
Schrijf hondenbezitters aan en attendeer ze op de overlast en geeft tips om op te ruimen
Slimmer handhaven
Speciale hondenpoeppolitie instellen om te handhaven
Spreek hondenbezitters aan op hun verantwoordelijkheid. Je weet wie het zijn.
Stel een verplichting in voor hondenbezitters om met hun hond naar een africhtcursus te gaan.
Stenger handhaven, duidelijker aangeven welke regels waar van toepassing zijn, hondenbezitters
bij de belastingaanslag nogmaals wijzen op het feit dat ze de rotzooi van hun hond moeten
opruimen. Al moet ik zeggen dat ik ook niet gelukkig word van kattenpoep....
Stop belasting
Stop hondebelasting
Stop hondenbelasting
Strenger (vooral in de stad) en palen plaatsten met gratis honden poepzakjes in de hele
bommelerwaard
Strenger controleren
Strenger handhaven, hogere straffen.
Strenger optredrn
Surveilleren op de molenwal en waalklade
Toch meer handhaven, de pakkans is zo gering!
Uitlaadzones, meer toezicht
Veel meer opruimen en honden bezit ontmoedigen
Veel overlast van poep blijkt niet van honden maar van katten te zijn! Doe daar iets aan;
kattenbelasting, loslopende katten verbieden oid
Veel strenger controleren en forse boetes,doe je het nooit meer
Verbieden honden uit te laten op speelvelden en gemeenteplantsoenen
Verhogen belasting en met dat geld actief poep opruimen
Verlaag de hondenbelastingen motiveer mensen meer met beloning om te ruimen, geef
eventueel iedere hondenbezitter een pas om bij te houden dat zijn de uitwerpselen deponeren in
bedoelde bakken en beloon na bepaalde tijd met korting op hondenbelasting
Verplicht naar uitlaat gebied laten gaan.
Verplichten de poep meenemen
Verzorg meer en eerlijkere faciliteiten
Voldoende afvalbakken, waar je je opgeruimde hondenpoep kunt in deponeren
Werk af waar je aan begonnen bent.
Zakjes beschikbaar stellen
Zero tolerance! Hond ook aan de lijn!!
Zet hondenpeopzakjesautomaten neer
Zet medewerkers van HALT in om poep te ruimen of schaf er een apparaat voor aan. Geen
gezeur.
Zie 8. pup poep training. Anders gezegd hondenbezitters bewust maken dat een huisdier ook
verplichtingen met zich meebrengt.
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Zie al gegeven tips
Zie antw. 8 en (beter) handhaven
Zie mijn opmerkingen
Zie toelichting vraag 8
Zie vorige opmerkingen
Zie vorige vraag !
Zie vraag 8 (2x)
Zie vraag 8 en 7
Zorg ervoor dat de belasting is voor alle huisdieren die ook in de natuur hun behoefte doen, zoals
honden/katten en andere dergelijke dieren
Zorg voor duidelijke bordjes en controleer en beboet de mensen die zich niet aan de regels
houden.
Zorg voor genoeg uiylaatplaatesen
Zorg voor meer losloopgebieden
Zwaarder handhaven/controlen

Weet niet (31%)
Toelichting
TIP:













De hondenbelasting zou dit kunnen betalen, maar dat wordt helaas (vaak) voor andere
dingen gebruikt.
Er loopt al een hele tijd een plan voor de losloopgebieden maar volgens mij is dat nog
steeds niet afgehandeld.
Gebruik de hondenbelasting voor het naleven van de opruimregels t.a.v. hondenpoep.
Mocht dit niet toereikend zijn , verhoog dan de belasting: de hondenpoepvervuiler
moet betalen.
Het zijn altijd dezelfde mensen die de boel verpesten, soms omdat ze niet goed ter been
zijn anders omdat ze gewoon gemakzuchtig zijn. Zorg dat die mensen aangepakt worden
en niet de hele groep
Het zijn volgens mij slechts enkele hondenbezitters die het voor de rest bederven. Zij
kijken niet waar hun hond iets laat vallen, ook niet als dit stelselmatig midden op de
stoep gebeurt. Het is een hond prima aan te leren om in het gras langs de weg en op
een vaste plaats te poepen in plaats van midden op het voetpad(niet toevallig vaak op
dezelfde plek). Daarom is een verplichte africhtcursus bij hondenbezit een prima eerste
stap, lijkt me.
Ik heb al vaker een klacht (via mail aan gemeente) ingediend, maar er wordt niet
teruggekoppeld of gereageerd. Hoe houd je je burgers dan scherp/ kritisch???
Maak de prullenbakken met gevulde hondenpoepzakjes sneller leeg! Op verschillende
plaatsen in Zaltbommel heb ik overvolle (en ernaast gegooide hondenpoepafval)
prullenbakken gezien
Ik mag graag wandelen in het park op de stadswallen. Het is echter laveren tussen de
drollen door. Laatst nog met 2 kinderen geweest. Ondanks voortdurend waarschuwen
en opletten heb ik aan het eind van de wandeling twee schoenen schoon staan
peuteren voor het naar huis gaan. Zo is de lol er snel af. Zonde van deze mooie faciliteit
in de stad! Nog een tip: volgende keer de vragenlijst over loslopende honden, dit is
ergernis nr 2!.
Ikvind het erg jammer dat honden nu uitgelaten worden in de groenstroken waar ook
de/onze kinderen spelen.
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Weet
niet




In de directe omgeving van basisschool Willem van Oranje in Brakel is het schandalig zo
vaak als er overlast is door hondepoep. Kleuters hebben dit niet altijd in de gaten en
stappen er zo op. Het ligt zelfs op het trottoir en op en bij de parkeerplaatsen.
Naast hondenpoep ook erg storend dat veel eigenaren op straat hun hond los laten
lopen en er geen rekening mee houden dat er mensen/kinderen erg bang voor zijn (“hij
doet niks hoor”, is zo’n dooddoener als je bang bent; hou je hond gewoon aangelijnd in
openbaar gebied). Hier mag ook meer communicatie en handhaving op komen.
Op de grasveldjes in de kernen extra toezicht houden op loslopende honden en
poepende honden. Boetes verhogen. Het is triest voor de spelende kinderen dat ze het
risico lopen om onder de poep thuis komen. Strenger op toezien!!!!!!!!!!! desnoods
honden belasting verhogen en extra boa's inzetten.
Zie hierboven

Bij ons geen overlast van hondenpoep, eigenaars ruimen dit keurig op, kattenpoep, daar
hebben we wel last van!!!
Moeilijk punt
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bommelerwaard
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap
Hondenpoep
19 februari 2019 tot 28 februari 2019
316
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
28 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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