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1. Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u last van hondenpoep in onze gemeente?" antwoordt 39% van de respondenten:
"Ja".
Op vraag "2 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de poep van hun huisdieren op te
ruimen?" antwoordt 56% van de respondenten: "Door strenger te handhaven".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Oss, waarbij 343 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Hondenpoep
Hondenpoep is landelijk al jaren een bron van ergernis. De aanwezigheid van hondenpoep
geeft overlast, ergernis en kan de volksgezondheid bedreigen. Vooral voor spelende kleine
kinderen kan hondenpoep gevaarlijk zijn.

1 Heeft u last van hondenpoep in onze gemeente?
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Op vraag "1 Heeft u last van hondenpoep in onze gemeente?" antwoordt 39% van de respondenten:
"Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•

Abnormaal veel. voor de school, ons huis, stoep echt overal. Zeer asociaal van de
hondenbaasjes.
Al zo vaak aangegeven, helpt toch niet. nachtegaallaan muddenberm ligt vol
hondenpoep, niemand ruimt op.
Als ik in de ruwaard over een trottoir loop met mijn kleinkinders,moeten we heel goed
uitkijken waar we lopen.Er ligt veel hondenpoep.
Als postbode heb je regelmatig de schoenen vuil van de poep.
Bij Het Reut ligt het vaak echt op het fietspad.
Boetes hoger maken. En iedereen pakken en geen uitzonderingen maken.
De grasstrook voor mijn huis ligt altijd vol. Hondenhouders nemen wel zakjes mee, maar
gebruiken ze niet.
Mijn bezoek loopt de viezigheid mee het huis in.
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De overlast wordt door veel bewoners in mijn omgeving als enorm groot ervaren. Het
lijkt ook steeds erger te worden, ondanks de vele uitlaatveldjes. Wij hebben er ook veel
overlast van. O.a. hondenpoep op onze oprit, tussen de openbare speeltoestellen waar
mijn dochter speelt, op vele trottoirs en op grasvelden en parkjes waar het niet hoort.
We hebben het zelfs diverse keren in onze eigen tuin aangetroffen, terwijl wij zelf geen
hond hebben! Wanneer een hondenbezitter erop aangesproken wordt, krijg je vaak een
grote mond. Vooral in de herfst en met sneeuw zie je de poep niet liggen en kunnen wij
minimaal 1x per week de hal schoonmaken omdat de kinderwagen of buggy door de
poep is gerold of de eigen schoenen of die van mijn dochtertje.
De parken liggen vol. Kinderen trappen erin.
Er ligt veel hondenpoep op de stoep in de Leliestraat en de Rozenstraat, waar ik dagelijks
doorheen loop om mijn zoon naar school te brengen. En dat terwijl er vlakbij een mooi
uitlaatgebied is.
Het is niet alleen een probleem voor de volksgezondheid ook voor de gezondheid van
MELKVEE!!. Hondenbezitters uit het dorp laten hun honden uit in de weilanden en daar
veroorzaken ze NEOSPORA. Koeien kunnen daar ziek van worden en verwerpen. Hier
mag ook wel een aandacht voor zijn.
Het is niet normaal hoeveel hondenpoep er ligt . Ik loop dagelijks tussen de Leiweg en
Kerkstraat . Dat er tussen de 10 en 15 stronten liggen is geen uitzondering. Sàvonds loop
ik over straat zodat ik thuis kom of bij andere geen stront aan mijn voeten heb. 80% van
de hondenbezitters heeft geen zakje of iets bij om het op te ruimen.
Het park de strepen in Ussen hebben ze een prachtig uitlaat voor honden maar nee ze
laten de honden door het hele park loslopen ook over de fietspad waar de laatste jaren
al verschillende ongelukken zijn gebeurd zelfs met dodelijke afloop (dit word verzwegen )
en poep opruimen daar hebben ze nog nooit van gehoord
Honden schijten overal , katten ook trouwens. Meer uitlaat velden, losloop velden
Ik erger me enorm aan de poep op de kerkpaden in Lith en langs de dijk. Daar kun je niet
omheen als voetganger. Maar de pakkans is nihil, ik zie nooit iemand controleren. Ik zie
ook nauwelijks containers voor hondenpoep. Van het idee dat hondenpoep in plastic
zakjes in zulke bakken gaat, wordt ik ook niet blij trouwens, weer meer plastic afval.
Ik wandel zelf met mijn hond en soms ligt er hondenpoep op de wandelpaden, dat is
smerig.
Ik woon aan een mooi wandelpad/trottoir langs het water waar veel mensen hun hond
uitlaten. Sommigen laten hun hond daar gewoon loslopen. De hondenbezitters wiens
honden hier al dan niet aangelijnd voor de deur in het gras langs het water gaan zitten
poepen kijken de andere kant op als het dier poept en lopen zonder het op te ruimen
weer weg. Met een half versleten plastic zakje aan hun hondenlijn vastgeknoopt "voor de
show"
In de buurt van basisschool de sterrebos ligt de stoep regelmatig bezaaid met
hondendrollen.
In Megen klaagt iedereen over hondenpoep op de straten en voetpaden. Publiciteit heeft
wel wat geholpen. Mensen spreken hondenbezitters nu aan als ze het niet opruimen.
Duidelijke vraag is meer handhavers er op aan sturen. En ook op bepaalde tijden
controleren en dat is in de morgen 7-9 uur en s 'avond 18.-20.00 uur en verbaliseren
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In mijn wijk en de parken rondom mijn wijk is zeer veel hondenpoepoverlast. Je ziet
zelden hondeneigenaren die hun hond uitlaten op de juiste plek en nog minder vaak
hondeneigenaren met gevulde poepzakjes. Meestal blijven die leeg. Honden worden op
de meest asociale plekken uitgelaten, van recht voor je deur tot speeltuin of gras ronden
basisscholen. Er wordt ook totaal niet gehandhaafd, dus dan kun je niet verwachten dat
de overlast minder wordt. Jammer dat het uitzicht in het park door lelijke zwarte hekken
verpest is en dat dit helemaal voor niets is gedaan. Wandelen (zeker met een
kinderwagen) is niet leuk meer zo en als je je kinderen buiten laat spelen, komen ze 9 van
de 10 keer thuis met poep onder hun schoenen. Het is echt een enorm probleem in Oss.
Ook in het centrum trouwens!!!
Je kunt niet vatsoenlijk lopen of je hebt stront aan je poten
Ligt op het groen rond ons huis..
Men begint met ,,, hondenwacht,, die zie je niet meer ?? maar men moet wel betalen
???
overal heb je last van hondenpoep ,,,,mensen kijken nergens na, ze doen maar ,,,,
Mensen ruimen drol van hand niet op. Opaalweg lijkt wel een openbare honden toilet
Mensen ruimen het niet op helaas , ikzelf wel
Op veel trottoirs ligt hondepoep (Berghem)
Sinds de verboden paaltjes uit het grasveld voor onze deur zijn verwijderd, wordt er
gepoept. Maar de eigenaars kijken de andere kant op en ruimen niks op. Terwijl onze
kids daar spelen. Echter omdat er geen speeltoestel staat wordt t zo gedoogd, maar elke
dag kind met poep onder zn schoen binnen!!
Tegenover mijn huis mogen honden niet loslopen en moet poep opgeruimd worden, de
meerderheid der hondenbezitters heeft daar lak aan.
Wederom: ER WORDT NIET GEHANDHAAFD !!!
Wordt zelfs bij de achterdeur van het appartementen complex gepoept
De baasjes van honden laten gewoon de hondenpoep liggen in onze straat, ondanks dat
poepzakjes verplicht zijn en is hier weinig controle op
De poep van kleine hondjes wordt netjes opgeruimd , je ziet vaak alleen maar grote
hondsdolle
Het is meer ergernis
Het is niet alleen honden poep, maar ook veel vuil flessen, blikken, sigarettenpeuken,
e.d.
Ik wandel vaak in ons park tussen Adelaar eb
Landweerstraat ….en daar laat men de hond vaak gewoon meteen langs het wandelpad
de behoefte doen zonder dit op te ruimen.
Meer dan jaren terug op de stoep.
Meer van katten
Sommigen lopen met de hond op de stoep langs mijn huis, voor mijn keuken, en laten de
hond gewoon op de groene strook van de gemeente poepen, terwijl de hondentoilet ca.
200 meter verderop. En die ruimt de hondenpoep niet op ! ! !
Ben zelf hondenbezitsters en degene die geen hond hebben zijn automatisch tegen.
Ik heb veel meer last van vuurwerk, wekenlang. Daarom ruim ik sinds mijn
onbevredigend contact hierover niets meer op!
Ik heb wel last van kattenpoep en de overlast die ze verder met zich mee brengen
Niet zoveel last als kattenpoep in mijn tuin

5

2 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de
poep van hun huisdieren op te ruimen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag “2 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de poep van hun huisdieren op te
ruimen?" antwoordt 56% van de respondenten: "Door strenger te handhaven".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Nog) meer voorzieningen
Afvalbakken plaatsen en zakjes verstrekken langs de dijk (Maren-Kessel en vooral het fietspadje
tussen provinciale weg en dijk)
Bekeuren
Bepaalde gebieden mogen honden vrijlopen en poepen/ andere gebieden weer niet
Bewustwordingscampagne starten zoals bijv ook met vuurwerk, BOB, en nix onder de 18
Dat mensen elkaar hierop aan durven te spreken
Degenen die zich verantwoordelijk voelen ruimen de poep wel op. De andere groep zal
gedwongen moeten worden helaas.
Door de uitlaatvelden beter te verlichten en de hekken eromheen te verhogen want mijn hond
springt er met gemak overheen
Door knalvuurwerk te verbieden en een centraal vuurwerk te organiseren. Dan ruimen wij weer
netjes op.
Door op nog meer plaatsen prullenbakken te zete
Door te faciliteren in het ophangen van zakjes
Een combinatie van belonen van goed gedrag en strenger handhaven
Elkaar aan te spreken
Flinke biete
Flinke boetten geven maar ik heb nog nooit een handhaver gezuin
Geen honden belasting, maar betere regels
Geen hondenbelasting voor deze mensen
Geen huisdieren te nemen hoef je het ook niet op te ruimen.
Grote boete. Het stinkt en trekt vliegen ed aan.
Handhaven in de vorm van in gesprek gaan. Ik doe het ook wel eens, maar krijg wel eens
vervelende opmerkingen terug. Misschien dat de handhavers of misschien andere
hondenbezitters die het wel goed doen, dat beter kunnen. (Meer overwicht)
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Handhaving, verlichting en afvalbakken
Hanhavers aannemen die wel gemotiveerd zijn mensen op zijn minst aan te spreken en
eventueel boetes opleggen. Als je hondebezitters aanspreekt op slecht gedrag krijg je bijna altijd
te horen dat je je er niet mee moet bemoeien
Heeft tijd nodig
Hogere boete
Hondebelasting omhoog
Hondenbelasting afschaffen en schonere hondenuitlaatvelden.
Hondenbelasting afschaffen, er is ook geen kattenbelasting en die maken ook troep in tuinen
etc.. Maak de boete's maar heel hoog en maak ook een regeling voor overlastgevende katten.
Hondenbelasting afschaffen, nu denken mensen ik betaal er toch voor, ruim het dan ook maar op
Hondenbezitters een verplichte cursus geven over sociale omgangsvormen
Ik ruim normaal altijd de hondenpoep van mijn honden op, maar als het bv in de berm tussen
fietspad en doorgaande weg is wil ik het nog wel eens laten liggen. Daar spelen geen kinderen en
lopen geen mensen. Het niveau en fatsoen van de handhavers laat wel eens te wensen over. Als
ik gesommeerd wordt met veel arrogant machtsvertoon terwijl mijn hond los loopt op het
losloopveld en men heeft vervolgens niets te melden. Op zo'n moment kunnen ze de lucht in en
ruim in niets op. Ook het niet afschaffen van hondenbelasting zou een motivatie kunnen zijn, nu
hoor je ik betaal toch belasting nou dan mogen ze het van dat geld opruimen.
Is mentaliteitsprobleem
Is niet te controleren
Ludiek: vieze babyluiers op hun stoep leggen.
Ludieke acties. Maar sommige mensen interesseert het gewoon niet en die kun je toch niet
veranderen. Overigens heb ik wél veel last van poepende katten in mijn tuin. Daar mag ook wel
eens naar gekeken worden!
Meer afgeschermde uitlaatveldjes. In het centrum zijn hier bijvoorbeeld weinig veldjes of
mogelijkheden voor.
Meer bewust laten worden van de hindernis die hondenpoep veroorzaakt.
Méér controle bij ons in de straat laten ze de hond uit en met grote honden en laten de poep
gewoon liggen. Lievekamplaan hoek Kruisstraat
Meer en betere hanhaving en hele hoge boetes en meer prullenbakken. Als je 3 kilometer met je
poepzak moet lopen voor je een wegwerpplek tegen komt is natuurlijk ook geen aanmoedeging
Meer hondenpoepcontainers met zakjes erin
Meer losloopvelden misschien, maar ik denk dat het een weerbarstig probleem is
Meer uitlaatmogelijkheden met dispensers creëren
Mensen die herhaaldelijk de poep van hun hond niet opruimen opsporen met DNA hond en op
laten draaien voor de kosten van het onderzoek
Nog meer afvalbakken
Op meer plekken poepzakjes aan te bieden
Opruimen zodat mensen er last van hebben.
Overtuigen
Poep zakjes sturen naar honden bezitters met de instructies over uitlaten in die wijk. Zakjes bij je
dragen tijdens het uitlaten.
Start eens met handhaven.
Steek in elke drol zo’n vlaggetje (kaasprikkers) met de tekst Hup Holland, ruim je rotzooi op:
wordt een vrolijk gezicht! Misschien dat het helpt.
Strenger handhaven, maar hoe dat zou moeten? Er zijn al zoveel regels die niet te handhaven
ziijn zoals b.v. tegen de richting in fietsen
Tegen gaan van hondenbezit
Veel meer afvalbakken plaatsen zodat je niet stratenlang met een poepzakje rondloopt
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Veel meer afvalbakken plaatsen, dan hoef ik niet 20 minuten met mijn zakje rond te wandelen
Verplicht zakjes gebruiken
Voldoende bakken te plaatsen om de zakjes poep in weg te gooien
Voorlichting
Waarom hoeft paardepoep niet opgeruimd te worden en betalen ze ook nog geen belasting?
We hebben in onze tuin meer last van katten die overal poepen. Die mogen overal rondlopen.
Voor honden is het duidelijk maar katten kun je ook opvoeden!
Wellicht helpt het als er per wijk een atribuut voor een hondenspeelveld te verdienen is als er
weinig tot geen hondenpoep op straat ligt.

Toelichting
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Als ik er iemand op aanspreek , krijg je nog te horen van waar bemoei je je mee.
Als je tijdens de spits met een hondenpoepzuigwagentje over de weg rijdt en de poep opruimt,
dan heeft de buurt daar extra last van en denken ze volgende keer hopelijk na voordat ze de
hond in de groenstrook laten poepen. Het moet in ieder geval goed opvallen.
Verder heb ik nog een idee, ik noem het "DogID" (variant op DigID). Twee personen trekken een
overall aan, handschoenen, mondkapjes, enzovoorts. Ze krijgen een monstername stok mee en
nemen monsters van hondenpoep, dat doen ze in een zakje en verzamelen ze in een kar. Ook dit
moet goed opvallen. Als mensen gaan vragen wat ze aan het doen zijn, dan zeg je dat we nu de
identiteit van de hond en het baasje kunnen achterhalen op basis van de poep. De
hondenbezitter krijgt dan automatisch een enorme boete op de deurmat. Ook dat zou een
afschrikkend effect kunnen geven. Misschien helpt het om deze actie te filmen en te publiceren
voor extra media-aandacht. M.vr.gr. Wino, 0625199992.
Bekeuren is niet de juiste manier. katten mogen wel alles onder poepen, zelfs paarden!? Dit is
levensgevaarlijk voor motorrijders en scooters!!!
Boetes uitdelen. Als je ze aanspreekt krijg je grote mond. Ik betaal toch hondenbelastin😀
Combinatie van maatregelen heeft meer effect dan afzonderlijke. Pakkans is van belang
(=handhaving), Betere verlichting nodigt uit tot meer sociale controle en meer afvalbakken
zorgen dat hondenbezitters niet eindeloos met een lauwwarm zakje hoeven te zeulen
Door liever enkele grotere uitlaatgebieden te creëren, waar de honden los rond kunnen lopen
dan momenteel die kleine, door hekken voorzien, "postzegels" (grasplekjes).
Wanneer er wel poep geraapt dient te worden, om de tien meter ( of terwijl frequenter) een
prullenbak te plaatsen (Voorbeeld: het Mouwtje te Bussum).
Hierdoor zijn er toch mogelijkheden om je hond(en) even lekker los te laten lopen.Dat zal mijn
inziens de draagbaarheid qua opruimen vergroten, want er zijn dan mogelijkheden om ook ff
lekker een flinke wandeling te maken. Dit mis ik erg in Oss. Ik baal er dan ook van hoe het
momenteel er aan toe gaat! Je kunt practisch nergens even lekker een uurtje wandelen met je
honden of dient daar bij een auto te hebben (weer slecht voor het milieu.
En duidelijker aangeven dat groenstroken naast de wegen GEEN hondenuitlaatstroken zijn
En: door ook paardenbezitters hun paardenpoep op te laten ruimen! Regelmatig zie ik
paardenpoep liggen..... (en die zijn toch echt groter dan een hondendrol) dan zou ik als
hondenbezitter ook denken; ruim het zelf op :-)
Er wordt nu naar mijn mening helemaal niet gehandhaafd. Als ik een middagje in mijn wijk rond
ga lopen, zou ik zonder moeite tientallen boetes kunnen uitdelen, maar we zien hier nooit
handhavers of politieagenten.
Flinke geldboete
Geef boa's/politie voldoende gereedschap om handhavend op te treden
Handhaven vooral na 18 uur, de grote hondenuitlaat ronde is om 18:30.... dat is het moment dat
men ook weet dat er niet meer gehandhaafd word dus opruimen hoeft kennelijk dan ook niet
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Heb daarnaast veel last van kattenstront, daar wordt niets tegen gedaan
Heb nog nooit gezien dat er gecontroleerd wordt. Met name bij slecht weer zijn hondenbezitters
minder geneigd de poep op te ruimen. Veel afvalbakken waar hondepoepzakjes kunnen worden
gedeponeerd.
Helaas lastig om op te lossen
Het is absurd dat veel (een meerderheid?) van hondenbezitters niet de moeite neemt de
hondenpoep op te ruimen als hun hond in openbaar groen de behoefte doet. Sommige
grasvelden liggen bezaaid met hondendrollen, het smerig en in de zomermaanden stinkt het. Tel
daarbij op dat er zo ook nog eens zoönosen verspreid kunnen worden is het ook nog een
potentieel gevaar voor onze gezondheid. De toegevoegde hondenuitlaat terreinen hebben
slechts een beperkt positief effect, want lang niet iedereen gaat daar heen en daarnaast brengen
die geen gedragsverandering te weeg in het opruimen van hondenpoep. Je kunt gaan eisen dat
iemand zichtbaar een zakje heeft om de hondenpoep op te ruimen, maar dat garandeert niet dat
iemand het opruimt. DNA registratie van de honden en met monsters nagaan welke hond een
baasje heeft die de poep niet opruimt werkt denk ik op termijn effectiever en maakt het hoop ik
mogelijk dat mensen een gedragsverandering ondergaan, waardoor streng optreden niet meer
nodig is. Maar het liefst zou ik hebben dat de welwillende baasjes in het zonnetje gezet worden.
Het moet gewoon in de hondeneigenaren zitten om niemand tot last te willen zijn. dit kun je niet
dwingen (helaas)
Het valt me wel op dat er maar weinig groen is voor honden en ze altijd aangelijnd moeten zijn.
Er zijn ook weinig ruige terreinen waar je met je hond kan struinen en de poep niet hoeft op te
ruimen.
Het zijn vaak buurtbewoners en …...het blijft moeilijk om er iets van te zeggen als een hond niet
aangelijnd de behoefte doet.
Ik heb geen idee hoeveel zakjes met hondenpoep ingeleverd worden maar vaak ligt er veel in het
gras, langs het pad.
Hondenbelasting schrappen en meer plekken inrichten waar honden kunnen spelen en poepen.
De huidige poepveldjes nodigen niet uit om te wandelen, je loopt dan nl (vooral in het donker)
door de poep. Ook zou het goed zijn om toe te staan dat honden in de struiken wel mogen
poepen. Daar loopt niemand dus geen overlast en dan bied je een alternatief voor hondentoilet
of opruimen.
Hondenbezitters betalen en andere vervuilers niet katten, paarden, schapen, grofvuil, klein
restafval, e.d.
Hondenbezitters die in overtreding zijn erop aanspreken. Werkt dat niet de hondenpoep bij de
hondenbezitters zelf voor de deur leggen
Hondenbezitters moeten het normaal gaan vinden om de hondenpoep op te ruimen, net zo
normaal als dat ze de wc doortrekken wanneer ze zelf gepoept hebben. Dat laat je ook niet bij
een ander voor de deur liggen.
Ik denk dat de mensen die de poep niet opruimen,niet voor rede vatbaar zijn...
Ik snap nog steeds niet waarom het normaal wordt gevonden dat we onze kinderen leren om
thuis te plassen en te poepen terwijl men huisdieren leert om dat vooral niet op eigen erf te
doen maar buiten de deur. Het was een middeleeuwse gewoonte dat (huis)dieren in de publieke
ruimte hun behoefte deden, daar mogen we onderhand toch wel overheen zijn geëvolueerd. Ik
heb geen huisdieren maar volgens mij kun je een hond (net zo goed als een kat) leren om op
eigen erf te poepen. En dan ruim je dat daar zelf op.
Ik zie maar heeeeeel weinig bakken hiervoor
Ik zie sinds kort weer meer poep op de stoep omdat de groenstroken onbegaanbaar worden in
de winter. Camerabewaking op intensieve uitlaatroutes bijvoorbeeld de Oostwal tussen
Hooghuisstraat en Singel
Meer handhaven, meer honden uitlaat plekken met zithoek en afval bakken
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Men kan absoluut niet overal handhaven, er zijn hondenbezitters bij die het netjes opruimen
maar er zijn er ook die het niet doen dat blijf je houden kwestie van fatsoen.
Mensen van goede wil , ruimen al op
Misschien ook niet beperken tot de hond, katten zijn zelfs een groter probleem en daar wordt
niets over gezegd, aan gedaan of zelfs belasting over betaald terwijl die sochtends de deur uit
worden gedaan en savonds een keer binnen worden gehaald en de rest van de dag bij andere
mensen in de tuinen poepen ikzelf heb meer last van kattenpoep en plas dan van honden
Niet opruimen van poep binnen de bebouwde kom een periode heel streng beboeten. Mensen
foto’s laten maken en laten melden
Ook hier komt gedrag om de hoek kijken, dit is niet zomaar aan te passen. Hondeneigenaren
kiezen er zelf voor om een huisdier in huis te halen, dus dan moeten ze hier ook de
verantwoordelijkheid voor nemen. Je ziet helaas dat dit niet altijd wordt gedaan.
Op/langs de voet-/fietspaden rondom de school (Fonkeling) ligt altijd enorm veel hondenpoep.
Juist daar lopen en spelen heel veel kinderen, die de poep vervolgens de school of hun huis
inlopen. Rondom scholen mag echt strenger gehandhaafd worden.
Opvoeden:) Voordeel op hondenbelasting geven als ze cursus of iets dergelijks volgen
Schaf hondenbelasting af, maar geef een hoge boete bij niet opruimen. Hef meteen een
kattentax aangezien die ook overal strijd achter laten maar in tegenstelling tot honden meestal
zonder baasje lopen die het dan kan opruimen!
Sommige mensen zijn natuurlijk altijd eigenwijs en ruimen nooit op. Maar zeker rondom
speeltuinen en groenstroken bij flatgebouwen is het toch goed te controleren..
Stenger handhaven is wat zowiezo niet werkt omdat handhavers niet in het zicht zijn. Op
marktdagen en in de stad wordt het steeds drukker met scooters, zelfs op de markt.
Uitlaatveldjes! Gemeente moet hondenpoep opruimen, daarvoor is hondenbelasting in de
Gemeente Oss. Als je wil dat burgers het opruimen, dan moet je geen belasting heffen. De
Gemeente heeft geen enkele andere reden om hondenbelasting te heffen, behalve poepoverlast.
Veel hondenbeztiiters ruimen het goed op ; echter veel mensen lijken zich nergens iets van aan
te trekken en houden geen rekening met hun medemens.
Vuurwerkterreur is afgelopen jaar helemaal verkeerd gevallen bij ons. Politie was niet
bereikbaar! En dan nog.... die kan ook niets. De ergernis was zo graat dat ik nu letterlijk schijt heb
aan de regels.
Wij waarschuwen al met bordjes maar volgens hen is het buitengebied van iedereen. Dat
promoot de gemeente ook!! Maar ik mag mijn hond ook niet in hun tuin uitlaten en onze hond
poept ook niet in onze wei.
Woon al heel lang in Oss en fiets hier ook veel. Heb nog NOOIT een "handhaver" gezien m.b.t.
overlast van mensen door honden. Ik heb geen idee of er wel handhavers zijn. Als ze er zijn zitten
ze waarschijnlijk ergens verborgen koffie te drinken en laten ze zich niet buiten zien.
Ik spreek mensen er wel eens op aan als een hond zijn behoefte doet en de eigenaar de andere
kant op staat te kijken en hierna doorloopt. Deze hondenbezitters zijn meestal enorm agressief.
Ik heb al heel wat problemen met ze gehad.
Vanaf nu doe ik niets meer aan hondenbezitters die in overtreding zijn. Het is me te gevaarlijk.
De gemeente Oss begrijp ik ook niet. Ze voeren wel regels en wetten in, maar doen verder niets.
Ze laten het de inwoners maar oplossen, want om het te handhaven vindt de gemeente te duur.
Dan heb ik liever dat de gemeente niets verordend. Strenger handhaven zoals hierboven een
optie is, is wel leuk. Maar het moet gewoon gehandhaafd worden. Nu gebeurt dat niet. Dat zou
al een hele verbetering zijn. Zoals gewoonlijk doet de gemeente helemaal niets...
Ze betalen al zat aan hondenbelasting daar kan de gemeente de poep voor oplaten ruimen. De
eigenaren van katten hoeven het ook niet op te ruimen dus waarom van de honden wel.
Zorg ervoor dat de afvalbakken op tijd geleegd worden en hang er zakjes bij voor de poep.
Zorg ook voor vuilnisbakken voor de hondenpoep. Ook bij niet losloopterreinen
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Oss
Hondenpoep
07 februari 2019 tot 18 februari 2019
360
5,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
19 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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