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Samenvatting
Op vraag "1 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Ja".
Op stelling "2 ‘De Algemene Plaatselijke Verordening biedt voldoende handvatten om de overlast
door hondenpoep binnen de gemeente te verminderen’" antwoordt in totaal 28% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 44% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (22%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Welke straf zou er volgens u op het niet opruimen van hondenpoep moeten staan?"
antwoordt 50% van de respondenten: "Geldboete ter hoogte van:".
Op vraag "4 Mist u, naast de bovenstaande faciliteit, andere voorzieningen om honden uit te kunnen
laten?" antwoordt 49% van de respondenten: "Ja, ik mis de volgende faciliteit(en):".
Op vraag "5 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de poep van hun huisdieren op te
ruimen?" antwoordt 54% van de respondenten: "Door strenger te handhaven".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Hellevoetsluis, waarbij 185 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Hondenpoep
Hondenpoep is landelijk al jaren een bron van ergernis. Dit geldt ook voor inwoners van de
gemeente Hellevoetsluis. De aanwezigheid van hondenpoep geeft overlast, ergernis en kan
de volksgezondheid bedreigen. Vooral voor spelende kinderen kan hondenpoep gevaarlijk
zijn.

5 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?

(n=179)
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Op vraag "5 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?" antwoordt 48% van de respondenten:
"Ja".

Toelichting
Ja

•
•

•
•
•

Als de pakkans klein is moet je andere methoden verzinnen óf meer handhavers
aanstellen
Als ik mijn dochter naar school breng, moeten we op de stoep ècht heel goed uitkijken.
Mensen laten de honden midden op de stoep poepen. Ook het park in de Ravense
Hoek is één grote hondentoilet.
Niet alleen de poep ergert mij. Ook alle loslopende honden maken dat ik me onveilig
voel...
Asociaal hoeveel hondenpoep er ligt in ravense park. Misschien handhaven
undercover. Want de gewone burgers zien het op heterdaad
De overlast in heel Hellevoetsluis is abnormaal. Vooral met een warme zomer stinkt
elke buurt naar poep. En dat je bij iedere stap die je zet naar de grond moet kijken om
te voorkomen dat je in de poep stapt vind ik gewoon bizar.
Dit komt omdat Hellevoetsluis niets tot weinig doet aan preventie zoals opvangbakken
langs diverse locaties en het leeghalen.
Het wordt tijd om de belastingen af te schaffen om het ongelijkheid met katten
ongedaan maken nu belast men wel de honden,en doet men met het geld te weinig
om de mensen te veranderen in hun verantwoording.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Soms •
•
•
•
•

Er wodt nooit gecontroleerd op poepende honden. Hoeveel boetes zijn er eigenlijk
opgeschreven vorig jaar? 1? Bij toeval? Er moet veel meer gecontroleerd worden om
dit beleid te handhaven. Dit moet doe je niet overdag een keertje tussen 10 en 11!
Wanneer dit nou eens goed wordt aangepakt wordt er tenminste een duidelijke
boodschap afgegeven.
Het opruimen van poep door de eigenaar zou verplicht gestelt moeten worden en ook
op groenstroken ivm geuroverlast.
Handhaving is nodig desnoods door vrijwilligers
Ik werk op een school en wekelijks zijn er 1 tot 5 kinderen die met hun schoenen in de
hondenpoep hebben gestaan naar school toe of heen en weer naar de gymzaal of
zwemles
In ravense park kom ik nog te veel poep tegen op en nabij speelplaatsen
Leuk de bijgevoegde APV. Maar opruimen wordt (bijna) nooit gedaan!
Kijk op en langs De Struytse Zeedijk.
Ook ná het aanbieden van heterdaad foto's, geen actie van de handhavers....
Mijn mening: geen hondenbelasting en grote boete waneer dit niet wordt opgeruimd,
of wel hondenbelasting en uitlaatstroken creeeren + zogenaamde poepzuigwagentjes
laten rijden. Op dit moment wordt er wel hondenbelasting betaald, echter weet de
burger niet waar dit geld naar toe gaat.
Mijn zoon kwam laatst met hondenpoep aan zijn kleding uit de speeltuin (Isaac da
Costastraat). Heel smerig...
Overal hondenpoep, op stoepen, straat, grasperken, parkeerplaatsen, walgelijk!
Regelmatig zitten de wielen van de rolstoel van mijn zoon vol met hondenpoep en als
ik het niet in de gaten heb zit mijn hele huis er mee vol. Met name als het geregend
heeft. Dan wordt er slecht opgeruimd door de eigenaren. En we kunnen goed rolstoel
rijden maar soms is er gewoon niet omheen te rijden. Echt smerig
Sinds de uitlaat routes zijn komen te vervallen, laat iedereen zijn hond op straat uit.
Beter komen de uitlaat routes terug en wordt er bekeurd voor het poepen op straat
ipv overal verbieden.
Vooral in het Ravense park op de wandelpaden zelfs op de fietspaden en in buurt van
de speelplaatsen.
Woon op de Apollo beneden kijk op de Kouwenoordseweg met een veldje voor mn
tuintje zie regelmatig overtreders en ik waarschuw de mensen. men zeg dan ik betaal
belasting.
Ook melding gedaan middels internet en de Handhaving is geweest ,hebben 4 minuten
in de auto zitten kijken terwijl er mensen met honden lopen die ze kunnen vragen of
de hond is aangemeld en/of ze zakjes bij zich hebben Conclusie ,,,,men vond het niet
nodig om verder te reageren.
Heb zelf
Altijd uitkijken waar je loopt
Het zijn de baasjes die het doen...
Natuurlijk is het vervelend dat sommige mensen niet de troep opruimen. Maar dat hou
je altijd
Niet allen hondenpoep, ook zwerfvuil! Daar zou ook zeker veel meer aandacht aan
besteed moeten worden!
Zolang er belasting word geheven gaan ze zelf niet opruimen ze betalen er voor.
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Nee

•
•
•
•
•

Als je niet door het gras loopt heb je ook geen last van de hondenpoep
Er worden hondenpoep zakjes gebruikt. Paarden poep stoort! Dat ligt 3 tot 4 maanden
op straat .En is iets meer dan honden poep.
Ik heb meer last van loslopende, schijtende katten in mijn tuin.
Ik heb veel meer last van zwerfvuil, katten- en paardenpoep
Niet van hondenpoep, maar des te meer van kattenpoep.
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In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat hondenbezitters verplicht zijn de
poep van hun hond op te ruimen (artikel 2:58). Echter, handhaving is moeilijk. Overtreders
kunnen enkel op heterdaad worden bekeurd hetgeen betekent dat de pakkans klein is.

6 ‘De Algemene Plaatselijke Verordening biedt voldoende
handvatten om de overlast door hondenpoep binnen de
gemeente te verminderen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "6 ‘De Algemene Plaatselijke Verordening biedt voldoende handvatten om de overlast
door hondenpoep binnen de gemeente te verminderen’" antwoordt in totaal 28% van de
respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 44% van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (22%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

•
•

Mee eens

•
•

Als men al weet dat handhaving moeilijk is dan hiermee aan de slag
De notoire overtreders pak je hiermee toch niet omdat die zich nergens wat van
aantrekken en ook niet aangesproken worden. Voordat je het weet worden alleen
die mensen aangepakt die hun hond een meter van de toegestane plek laten
poepen
Handhaving is beneden peil .zijn een stel schijthuizen met dr BOA stelt niets
voor.
Politie en handhaving moet er (periodiek) gewoon gericht op worden ingezet.
Moet je dan eens zien.
In Delft werkt dat perfect. Dit in combinatie met campagne en berichtgeving in de
(lokale) pers...
Maar handhaving op alle zaken voor handhavers is keuze maken.meer afval
bakken zou al meer helpen,verder beleid voeren met bewoners met honden
benaderen,eventueel referendum met honde bezitters
Natuurlijk is handhaven moeilijk, en lastig. Maar ik zie bijna nooit handhavers en
als ik ze al zie zijn ze niet bezig met het hondenpoep probleem.
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Neutraal

•
•
•

Mee
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•

•
•
•
•

Zeer mee
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Weet niet

•

Er moet ook ruimte zijn om honden los uit te laten en niet steeds op te ruimen
Ik weet niet of hier hondenbelasting geheven wordt maar probeer eens met
belonen ipv straffen. Ook op heterdaad.
Waarom geen opruimplicht voor paarden ?
Dit is een dooddoener. Handhaven is van enig belang...ik heb zelf sind
anderhalfjaar een hondje....kom zoveel ongerief tegen...loslopende pitboul
Manon de fiets op wandelpad. Nog nooit een handhaver gezien laagstaande
politie..ik neem ook zwerfvuil mee daar waar ik wandel is het redelijk opgeruimd.
In de winter kan je ook nog je handen warmen aan het hondepoep zakje....🤗
Er is veel te weinig controle hierop ook op loslopende honden waar het niet mag.
Misschien de hondenbelasting bij meerdere honden omhoog. 3 of meer honden
in een rijtjeshuis en in een dichtbevolkte wijk vind ik ook bijzonder. Veel poep en
weinig beweegruimte voor de dieren.
Waar Moet ik de hondenpoep kwijt. Veel te weinig poepbakken om je zakje te
lozen. gemeente moet ook hun verantwoording nemen om meer bakken te
plaatsen. Je kan dan diegene die het niet doen een boete geven.
Wil best hondenpoep opruimen maar wil ik geen hondenbelasting meer hoeven
te betalen.
Als de resultaten van deze APV zo gering zijn (overal vind je grote hoeveelheden
hondenpoep, dus het werkt blijkbaar niet) moet je andere methoden verzinnen
om deze overlast te bestrijden, want zo doorgaan kan toch gewoon niet !
Bijna geen controle. Het lijkt na 1 januari wel veel erger geworden te zijn. De
hondenpoep ligt zelfs midden op straat. Het is te schandalig voor woorden dat
mensen het niet eens opruimen.
Hondenbezitters krijgen geen waar voor hun geld, (hondenbelasting)zij moeten
alles en mogen niks. Borden zijn weggehaald wat onduidelijkheid geeft.
Hondeneigenaren die niet opruimen komen er gewoon mee weg. Pak kans nihil.
In korte tijd zijn er in positieve zin veel afvalbakken geplaatst. Echter zijn veel
hondenbezitters van mening dat zij niet hoeven te ruimen, daar zij
hondenbelasting betalen. Het probleem aanpakken kan dus wel, maar alleen
wanneer de kern wordt aangepakt. (geen hondenbelasting met hoge boetes, wel
hondenbelasting met uitlaatstroken /poepwagentjes)
Legt u nou eens uit waarom men hondenbelasting betaald? Niemand heeft
antwoord op deze vrij eenvoudige vraag. Ik ben overigens geen hondenbezitter,
maar vind wel dat jullie bijzonder hypocriet zijn. Maar ach, dat hoort u
waarschijnlijk dagelijks en dat heeft nog nooit tot verandering geleid in jullie
achterlijke gedrag.
Prima die verordening... maar ik zie ondanks de handvatten enorm veel
hondenpoep.
Waar ik woon is geen enkele prullenbak om de poepzakjes in te
deponeren...Bovendien zijn decplasticvpoepzakjes ook erg milieu onvriendelijk!
Want er word amper tot niet gecontroleerd. Ook het luisteren naar wijkbewoners
word amper gedaan.
Wat zijn die handvatten dan? En als dat zo is; waarom hebben we dan zoveel
overlast? En waarom zijn dan zoveel van die hondenbezitters te lui om het op te
ruimen?
Geen idee. Ik zie nooit iemand bij ons in de wijk om te controleren.
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•

Niet de juiste handvatten! Dit zijn maatregelen uit het jaar nul.

7 Welke straf zou er volgens u op het niet opruimen van
hondenpoep moeten staan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "7 Welke straf zou er volgens u op het niet opruimen van hondenpoep moeten staan?"
antwoordt 50% van de respondenten: "Geldboete ter hoogte van:".

Geldboete ter hoogte van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 150 bij eerste overtreding. bij tweede keer € 200, derde keer € 250. daarna hond in beslag
en maximale taakstraf
€ 50,--€100.00
100 (8x)
100 euro (3x)
100 Euro
100,=
1000
100000
120
140,- Euro
15
150 (6x)
150 euro
150 Euro
150.00
2% bruto maandsalaris
20
200 (6x)
200,- euro
25 (7x)
250 (6x)
250,-30
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 (2x)
300 euro
350 euro
50 (10x)
50 euro (2x)
500 (2x)
500 euro (2x)
500 euro. In Canada worden boete van 1000 dollar gegeven. Daar ligt nergens hondenpoep.
500,00 Euro
50euro
60 euro per keer
75
75euro
80 euro
Minimaal 250,Zeker 250,-

Andere straf, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij elke volgende keer dat het niet gebeurd, geldboete verhogen
Cursus discipline
Dag poep opruimen
Dagje poep opruimen
Dagje poep ruimen in de regio
Dagje zitten
De poep op eten ;)
Door de wijk de hondenpoep opruimen
Een dagje op een poepmachine poep verwijderen
Een wijk opruimen onder begeleiding
Eerst zouden ze meer moeten controleren
Geen hondenbelastig, dan boete ter hoogte van 75. wel hondenbelasting? dan geen boete
maar uitlaatstroken.
Gevangenisstraf wat mij betreft
Het ligt er aan waar het is en anders laten opruimen
Hondenpoep laten opruimen in de eigen buurt voor een week.
Hondenpoep opruimen als taakstraf
Hondenpoep opruimen ook van anderen voor een week.
Mee helpen verplicht opruimen.
Mensenerop aanspreken door BOA's
Opruimen in eigen omgeving
Opruimen van hondenpoep
Poep en zwerfafval opruimen
Poep helpen opruimen als taakstraf
Poep ruimen in zijn of haar wijk
Straten schoonmaken
Zwerfvuil verzamelen en opruimen. Vast gestelde hoeveelheid i.p.v. tijdsduur.
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Toelichting
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alleen boete als men niets bij zich heeft,en naam noteren bij 3keer boete,50 euro.
Als de pakkans gering is moet je andere methoden verzinnen. Als er dan iemand "gepakt"
wordt is een bete vaak laag of de boete wordt zonder meer geaccepteerd en men gaat
gewoon verder (is toch afgekocht ?) In eigen woonomgeving laten opruimen laat misschien
inzien hoe erg de overlast is en het is een kwestie van he eigen troep opruimen .
De poepwagens moeten gewoon terug komen en betaald worden van de hondenbelasting
De straf moet veel Heftiger worden. Op die manier zullen mensen het wel laten om hun
hondenpoep niet op te ruimen. echter moet er uiteraard dan wel extra gecontroleerd worden.
Deze zijn vaak of overvol of kapot.
Dit mag niet gelden voor uitlaat gebieden, behalve als dit op de voet en fietspaden gebeurd
dat moet wel strafbaar zijn.
Tevens moet er wat tegen de loslopende katten gedaan worden die nooit in hun eigen tuin vuil
achter laten maar dit altijd in de tuinen van anderen doen.
Een taakstraf is misschien wat streng.. maar poep opruimen op speelveldjes of bij scholen is
geen verkeerde straf.
Eerst Hondenbelasting afschaffen want dat is natuurlijk pure discrimminatie. Katten, paarden
en andere dieren mogen vrijlijk op straat hun behoefte doen en een hondenbezitter moet
belasting betalen voor......geen mens die het weet.
Als de hondenbelasting is afgeschaft, 95,- boete voor de 1e keer niet opruimen, 140,- boete
voor de 2e keer en weekje hondendrollen ruimen als je voor de 3e keer wordt gesnaaid.
En voor mensen die het plastic zakje met poep in de natuur gooien in plaats van in de
vuilnisbak zou een nog hogere straf moeten staan; zij vervuilen onze omgeving niet alleen met
poep maar ook nog eens met plastic.
Er word honden belasting betaald .Dat is al een middeleeuwse wet .Er zijn gemeentes die dit
afschaffen .Het geld van de honden belasting worden voor verkeerde dingen gebruikt.
Er wordt een vermogen aan hondenbelasting betaald, de gemeente kan dan prima opruimen.
Hondenbelasting wordt nu alleen gebruikt om de kas te spekken.
Het houden van honden moet geen straf worden, meer op verantwoordelijkheid wijzen.
Het moet in elk geval “ pijn in je portemonnee doen”.
Hoge boete want kleine pakkans.
Hondenbelasting afschaffen
Hondenbelasting. Mafkees.
Ik ben zelf geen hondenbezitter, maar er zouden gewoon meer uitlaat zones moeten komen
zonder opruimplicht.
Ik heb ook veel last van kattenpoep in de tuin.....
Ik pleit voor waarschuwen en noteren. Bij een volgende keer wel bekeuren
Ik woon aan het grasveld aan het einde van de Ebstroom .heel de achter gelegen wijk laat daar
zijn hond uit .ik heb nog nooit gezien dat iemand het in een zakje deed .als ze een paar meter
verder lopen komen ze op de plattendijk .we hebben het vaak gemeld en hebben de hoop
maar opgegeven .
In de kooistee staat een prullenbak op kinderspeeltuin en twee op parkeerplaats meer niet
Dus gooien mensen de zakjes in de bossen. Er wordt dus helemaal niks goed geregeld.
In Hellevoetsluis het vergeten stukje ; Struytse zeedijk, staan geen poepzakjes. En vooral
heeleuk weinig vuilnisbakken.
Laat als straf een maand poep ruimen gelden.
Laten gemeenten de honden belasting weg doen . Of het geld dat hiervoor binnen komt ,
daadwerkelijk voor voorzieningen voor honden uitgeven ,
Maar weer meer poep bakken plaatsen en dan pas een taakstraf bijv poep opruimen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Misschien best wat hoog maar op het vasthouden van je telefoon in de auto (en op de fiets)
staan ook forse boetes.
Moet ook voor paarden bezitters gelden
Poep laten ruimen
Poep laten ruimen in de omgeving
Straf heeft geen zin omdat er niet voldoende op gelet kan worden.
Straffen helpt vaak niet en wek enkel agressie
Straffen komt nog uit de middeleeuwen! Goed gedrag moet je belonen! Mensen/wijken die de
poep wel opruimen kan je belonen. Bijvoorbeeld met een losloop veldje. Een pakket honden
snoepjes of zo iets. Belonen motiveerd veel meer om het goed te doen, dan straffen.
Zolang de gemeente nog steeds hondenbelasting wil innen zal de hondenbezitter niet erg zijn
best doen om zijn troep op te ruimen.
Straf werkt vaak averechts en beloning werkt misschien beter. De gemeente wil ook geen
dispensers met zakjes ophangen want te duur.....??
Ze kunnen toch het flinke bedrag wat ze incasseren aan hondenbelasting toch gebruiken
hiervoor en meer vuilbakjes.
En wat te denken van de oudere mensen die blij zijn met hun hondje maar niet meer zo diep
kunnen bukken zonder om te vallen.
Zolang katten eigenaren niet worden aangepakt kun je ook de honden eigenaren niet straffen.
Dit is meten met twee maten. Mja de honden eigenaar is makkelijk te vinden hè.
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Naast regelgeving faciliteert de gemeente Hellevoetsluis hondenbezitters om de naleving van
met name de opruimplicht makkelijker te maken. Zo staan er langs bekende en logische
uitlaatroutes verschillende afvalbakken die gebruikt kunnen worden voor onder andere het
deponeren van opruimzakjes.

8 Mist u, naast de bovenstaande faciliteit, andere voorzieningen om honden
uit te kunnen laten? (n=177)
Ja, ik mis de volgende faciliteit(en) (49%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgesloten veldjes speciaal voor honden.Speelterreinen afsluiten dmv hek net als in
buitenland, toch poepzakjes bij vuilbakken ophangen!d
Afgezonderde losloopplaats met hoge hekken.
Afschaffing hondenbelasting
Afvalbakken
Afvalbakken, weinig uitlaatvelden
Bakken om op te ruimen, locatie waar de zakjes beschikbaar zijn
Bet zijn er veeeel te weinig en nooit in de buurt
Bij kinder speeltuintjes vuilnisbakken
Binnen de hondenuitlaatplaatsen ook betegeling voor mensen met beperkte mobiliteit
De hele struijsezeedijk . Als honden uitlaat gebied . Niet een klein deel .
De hondenveldjes zijn niks te klein , wallen zeedijk moeten vrijloop gebied worden
De zakjes, bij de prullenbakken
Echt te weinig afvalbakken
Echte hondenuitlaatplaatsen
Een algemene tendens dat iedereen zn zooi opruimt
Er staan veel te weinig afvalbakken in Hellevoetsluis.
Er wordt simpelweg absoluut niet gehandhaafd!
Er zijn er te weinig
Er zijn geen faciliteiten
Groene, open en onbebouwde plekken
Herkenbaarheid van sommige afvalbakken
Het honden strandje bij de tramhaven is verdwenen. Bij het smalle trappetje liggen scherpe
rotsblokken. Dit is gevaarlijk voor de honden pootjes. Graag een veilige voorziening waar de
hondjes veilig kunnen zwemmen
Hie zit het in het buitengebied? Daar wordt ook hondenbelasting betaald en veelal opgeruimd
door debewoner
Honden moeten veel meer vrijheid plekken hebben om lekker te kunnen rennen en spelen
zonder dat ze aan een riem gebonden moeten zijn anders krigen we alleen meer te dikke
honden die niet meer kunnen bewegen en nog meer ontlastingoverlast bezorgen
Hondenuitlaatplek
Ik mis een hondenspeeltuin in de buurt. En ik mis duidelijk aangegeven losloop plekken
Ik zie in Kooistee (Trambaanpad bv) helemaal geen afvalbakken staan. Ook is er in de buurt
Koele Nacht geen hondenspeelplaats. Er is helemaal niets.
In mijn wijk zijn er geen faciliteiten langs de route.
In onze omgeving loop je een kwartier met je piepzak dat is niet prettig
Kattenuitlaatplaats
Kom geen zakje of prullenbak tegen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Losloop gebieden (2x)
Losloop terreinen minstes 2 per wijk en niet een smalstukje
Losloop zones
Losloopgebied (2x)
Losloopgebieden die groter zijn dan een strookje grond van 3x30 meter.
Meer afvalbakken
Meer bakken er staat bijvoorbeeld maar 1bak bij de kinderboerderij op deze hele dijk terwijl er
denk een hond of 20 hier worden uitgelaten minimaal per dag,en dat is nog maar op 1 locatie
he
Meer boa.s je zie ze nooit
Meer honden uitlaat vrije zones
Meer hondenuitlaatplaatsen
Meer hondenuitlaatzones
Meer losloop gebieden
Meer losloopgebieden. Je moet er altijd een stuk voor rijden.
Meer punten met opruimzakjes. En s.v.p. die punten vullen met zakjes...!!!
Meer uitlaatplaatsen zodat kinderspeelveldjes niet ondergescheten worden
Meer vuilnibakken meer losloopgebieden
Meerdere afvalbakken in park plaatsen en poepzakjeshouder
Op meer plekken afvalbakken
Op meerder plaatsen afvalbakken neerzetten
Opruimzakjes
Plaatsen waar je de honden los kan laten lopen!
Poep prullenbakken
Poepzakjes in de wijk. In Rockanje is dat goed geregeld
Prullenbak hier. Andere kant van de weg heel veel, hier geen 1. Weinig losloop gebieden
vlakbij
Prullenbakken
Prullenbakken om de volle zakjes weg te gooien
Speciale honden uitlaat plaatsen
Speciale uitlaatplekken die afgebakend zijn.
Te weinig afvalbakken en geen losloopgebied voor honden in de bonsen hoeck.
Te weinig faciliteiten
Te weinig groen in de omgeving,om honden uit te laten.
Te weinig prullenbakken, meer honden uitlaat veldjes, honden speeltuin
Terug naar de situatie waar op de sommige plaatsen niet opgeruimd hoeft te worden
Uitlaat gebied waar honden los kunnen lioen
Uitlaat plekken
Uitlaat vrije zones waar de poep opgeruimd wordt door de gemeente Vd hondenbelasting
Uitlaat/losloop plekken, poep zakjes op bepaalde punten in de wijken
Uitlaatstroken
Uitlaatvelden die goed bereikbaar zijn voor mindervaliden en ouderen
Uitlaatvelden/speelvelden voor honden
Uitren plaatsen.
Veel meer controle en hogere boetes
Veel meer losloopgebieden. Die zouden vanaf vorig jaar november aangewezen worden maar
er is er nog niet 1 gerealiseerd.
Veel te weinig prullenbakken! en zakjes dispensers
Voldoende lege vuilnisbakken om je afval in te kunnen gooien
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•
•
•
•

Voorlichting/voorbeelden van hoe je iemand aanspreekt die de poep laat liggen en een
campagne "zeg er wat van" oid
Vrij uitloopvelden
Vrijloopgedeelten en meer plekken waar je zakjes kan krijgen
Wat denkt u van paarden .katten

Nee, alles is prima geregeld zo (22%)
Weet niet (29%)
Toelichting
Ja, ik mis de
volgende
faciliteit(en):

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

De honden poepen hier op de stoepen, in speeltuinen zelfs op het
grasstrookje voor de geitjes (hoonaartstraat) terwijl kindjes daar vaak willen
staan om de geitjes te voeren. Zelfs de grasveldjes van school De Wateringe
poepen ze onder! Het is ronduit asociaal!! Hier moet echt nodig wat aan
gedaan worden. Kinderen zijn er de dupe van!
De logische uitlaatroutes zijn een lachertje, wat betreft het aantal
afvalbakken. Neem de Kooilaan, er worden honden uitgelaten op de
grasstroken geen afvalbak te zien. De Kooilaan, Mandenmaker en Vloedlijn is
een ringweg, het aantal afvalbakken is te verwaarlozen. Dat geldt ook voor de
Amnesty Int. laan, Rijkstraatweg en zo zijn er veel meer. Hier is echt een
inhaalslag nodig, mensen lopen niet graag met een poepzak rond. Omheinde
uitlaatplekken mét en zonder opruimplicht verdeeld in alle wijken. Zet de
poepzuigers in door mensen met b.v.b. een bijstandsuitkering, nu staan die
nutteloos te zijn.. Er zijn foto's van poepzakjes die in struiken liggen omdat er
geen afvalbakken zijn.
Dit zou geen toelichting behoeven.
Door inbreiding is de ruimte voor dieren/spelen sterk verminderd.
Er mogen wel wat meer losloopgebieden komen voor hondenbezitsters of
speelvelden. Momenteel heb ik geen hond maar wel gehad.
Er zouden speciale afgelegen hondenuitlaatplaatsen moeten komen als
plekken waar honden VERPLICHT hun behoefte moeten doen. Maar dan mag
dat daarbuiten dus niet meer. Alleen zo is het mogelijk iemand te bekeuren
die zijn hond maar ergens willekeurig laat poepen. Nu laten hondenbezitters
hun honden overal hun behoefte doen met alleen maar overlast tot gevolg.
Hoe is het nou zover gekomen dat we dat met z'n allen normaal zijn gaan
vinden?
Hondenpoep bakken langs de weg en fatsoenlijke uitlaatgebieden
Ik kom alleen maar honden poep zakjes tegen die in de bosjes gegooid zijn
ivm geen prullenbakken en er hangen geen zakjes op plekken
Mensen zouden zelf zo wijs moeten zijn
Prima dat de gemeente wil dat je je afval opruimt, maar faciliteer dan ook in
voldoende bakken om je afval in te gooien! Bakken die ook geleegd worden
met regelmaat zodat je je afval ook kwijt kunt. Gemeente kan wel van alles
willen, maar dat zitten ook maatregelen en consequenties aan vast!
Voor de belasting die er opgehaald wordt, zijn er bar weinig voorzieningen. In
plaats van gedoe met plastic zakjes (hoi milieu), kan je beter een poepzuiger
dagelijks die rondes laten doen.
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Nee, alles is
prima
geregeld zo

•

•

Weet niet

•
•
•

Welke faciliteiten ? het uitlaat gebied moet dmv borden uitgebreid woorden
niet waar ze wel mogen poepen met opruimen en verder weg van de
bewoners CQ huizen
Zie toelichting vraag 9.
Ook vind ik dat er te weinig afvalbakken zijn. Bijvoorbeeld langs het
Trambaanpad ligt veel poep. Ik heb al een afvalbak gevraagd maar helaas.
Zijn alleen op zeer beperkte locaties te verkrijgen. Terwijl we hier een
supermarkt in de wijk hebben waar de gemeente ook een afgifte punt van
kan maken.
Zogenaamde uitlaatstroken worden gebruikt voor het niet verplicht
opruimen van de hondenpoep. Als de burger deze in de buurt zou hebben is
de burger eerder geneigd met de hond daarheen te gaan en zo de zekerheid
te hebben geen boete riskeren.
Er staat hier in de straat eden afvalbak voor hondenpoep zakjes. veel mensen
deponeren het er in, Maar er zijn ook een paar hufters die het niet doen, en
als je ze er op aan spreekt krijg je nog een grote mond terug, en een
antwoordt wat nergens op slaat. En dan laten ze expres de hond voor je deur
op het grasveld poepen.
Het gaat meer om de actie/nalatigheid van de hondenbezitters i.p.v. de
faciliteiten.
Ik heb zelf geen hond maar vind al jaren dat de hondenbelasting wordt
afgeschaft. Waarom betalen als er niets wordt gereinigd en je het zelf moet
opruimen. Kattenpies vind ik trouwens een veel groter probleem
Ik snap de vraag niet goed: andere voorzieningen of alleen andere
voorzieningen in verband met opruimen hondenpoep?
Men houdt zich er vaak niet aan.
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9 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de
poep van hun huisdieren op te ruimen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

(n=177)

54%

50%
40%

33%

30%

25%

20%
10%

9%
3%

0%
Dat is onmogelijk

Door goed gedrag
te belonen

Door strenger te
handhaven

Anders

Weet niet

Op vraag "9 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd om de poep van hun huisdieren op te
ruimen?" antwoordt 54% van de respondenten: "Door strenger te handhaven".

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

Afschaffen hondenbelasting, er is ook geen kattenbelasting
Als gemeente zorg dragen voor schone wijken. Dan valt hondenpoep veel
Als ook andere diereneigenaren de uitwerpselen van hun dieren moeten opruimen! Hier bijv.
veel overlast van paardenstront!
Belasting afschaffen
Boete 25 euro
Boetes verhogen
Campagne om elkaar aan te spreken
Campagne voeren
DNA
Door elk jaar een pakje met zakjes in de bus te doen
Door filmpjes over goed gedrag en andere motiverende activiteiten
Door medewandelaars gemaakte foto en/of video opnamen te gebruiken voor vervolging.
Elkaar er op aanspreken
En door de boetes fors te verhogen
Faciliteren; poepzakkenen vuilnisbakken
Gebieden aanbieden waar geen opruimplicht is.
Geen belasting heffen nu voelt het als dubbelop en betalen en zelf opruimen terwijl bv katten
en paarden eigenaars dat niet hoeven
Geen hondenbelasting
Geld boetes uitdelen!
Genoeg prullenbak om de postzakken weg te gooien
Goede uitlaatplekken
Hand haven
Hang de poepzakjes terug bij de bakken,zet borden neer met opruimplicht!
Het hondenbelasting proleem aanpakken
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Honden belasting afschaffen
Honden kun je het gewoon aanleren hun ontlasting ergens midden in de bosschages te doen
Hondenbelasting afschaffen (3x)
Hondenbelasting afschaffen in combinatie met strenger handhaven
Hondenbelasting afschaffen. Enorme boetes uitdelen. Geen waarschuwingen. Zonder zakjes
lopen beboeten. Duidelijk informeren.
Maatschappelijke controle
Makkelijker te maken door meer afvalbakken
Meer poepzakjes en vuilnisbakken
Meer vuilnisbakken
Misschien meer afvalbakken
Motiveren? Succes ermee.
Ook katten zorgen voor overlast
Regelmatig een item over het opruimen van hondenpoep in de kranten laten plaatsen en
posters in de openbare ruimte / bushokjes e.d. .
Veel meer prullenbakken en zakjes aanbieden
Ze laten weten dat stront van een ander altijd vies is
Zelf je verantwoording te nemen.
Zie opmerking vraag 7
Zoals ik hierboven al aangaf moet de gemeente dispenser met zakjes ophangen en meer
afvalbakjes voor de zakjes.

Toelichting
•
•
•
•

•

•
•
•

Als men meer honden uitlaat creeren dan moet dit voldoende zijn . Honden belasting voor
inzetten en niet voor iets anders gebruiken . En de Stryuise zeedijk voor HONDEN een vrije
uitloop gebied geven en niet een klein deel .
Beloon in de vorm van openbaar groen aanplant, in het vooruitzicht te stellen.
Denk ik want niet alleen de poep ook het losse grof vuil in de wijk, het losse zwerf vuil langs de
weg in de bosjes en op de veldjes ook daar moet de gemeente wat aan doen. ook veel meer
BOA's Ik zie ze niet...............
Door méér afvalbakken te plaatsen in Hellevoetsluis, duidelijk aangeven waar honden mogen
loslopen met en zonder opruimplicht. Méér handhavers (nu zijn er zes) met wisselende
diensten die later werken dan 21.30 uur en in de weekenden werken. Honden worden vaak na
22.00 uur uitgelaten dan is er geen handhaver te bekennen. Dat geldt ook voor de weekenden.
Neem bij honden verplicht DNA af, sla die op in een databank. Een handhaver kan een
monster nemen van hondenpoep, daaruit kan het "adres en eigenaar" van de hond gehaald
worden, het is een bestaande methode. (geldt ook voor katten) Handhaven moet niet strenger
maar beter.
Met vriendelijke groet, Rein Peelen.
Een hondenspeeltuin zoals Bello (Rotterdam) of Broekpolder (Vlaardingen) zou in
Hellevoetsluis ook een prima oplossing kunnen zijn. Brengt mens en dier bij elkaar.
Ook zou er diverse loopgebieden waar geen opruimplicht is. Zal een uitkomst zijn. De
gemeente zal dan zorg moeten dragen voor het bijhouden van deze losloop gebieden. Gezien
het verleden vrees ik wel dat de gemeente dit weer niet zal doen en dat uiteindelijk wij als
burger dit weer moeten doen op die losloop gebieden.
En de hondenbelasting afschaffen!!
Goed gedrag belonen en hondenbelasting afschaffen
Hondenpoep is een "probleem" en dat blijft zo
"Dertig" jaar geleden was het ook al een probleem.
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Hier is geen oplossing voor.
Welke maatregel je ook neemt, je blijft de a-sociaal houden die zijn hond overal laat schijten
(of is het scheiten?)
Ik ben bang dat het onmogelijk is, maar je zult er toch vanuit moeten gaan dat het wél
mogelijk is, maar dat zal alleen kunnen door beter te handhaven. Alleen daardoor maak je
mensen meer bewust ben ik bang. Plaats regelmatig grote foto's van de bergen poep langs
wandelroutes etc. Een soort campagne als op de sigaretten. Misschien maakt dát mensen
bewust(er).
Ik heb zelf een hond en ruim altijd de poep op. Ik lijk wel de enige in de wijk. Maar ik wil geen
bemoeial zijn of een scheldwoord naar m'n hoofd dus zeg ik niks als mensen poep laten liggen.
Het zou eigenlijk normaal moeten zijn om iemand erop aan te spreken. Als er een campagne
zou komen, die dat stimuleert (en vertelt hoe) maakt dat het makkelijker. Dus campagne:
- spreek elkaar aan (oid)
- wat kun je zeggen
Ik kom vrij veel op straat aangezien ik kleine kinderen heb. Ik zie overal hondeneigenaren niet
opruimen. Heel veel op speelplaatsen en bij scholen ook. En ik heb nog nooit een handhaver
gezien. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om hier tegen op te treden.
Ik zie dagelijks piepende honden met eigenaars die doorlopen
Laat dagelijks een poepzuiger de routes afgaan
Maar zelfs naast de afval bakken ligt poep. Liefst meer controle.
Met die twee speurneuzen die hier rondlopen is handhaven niet mogelijk. Verhoog de
hondenbelasting fors. Laatst nog de schoenen van een kleinzoon schoon moeten maken.
Miss helpt een heldere uitleg over wat er met de hpndenbelasting gebeurt en waarom daar
niet alles van betaald kan worden. Ik hoor nl elke keer zeggen: ik hoef niet op te ruimen want
ik betaal toch hondenbelasting!
Misschien leuke ludieke actie van de gemeente. Bij inlevering van minimaal 52 zakjes
hondenpoep, hoef je geen hondenbelasting te betalen ofzo.
Opruimers belonen met een korting op de belasting
Persoonlijk vind ik alle hondenbezitters gewoon vreselijk asociaal omdat zij het heel normaal
vinden dat iedereen de hele dag door geconfronteerd wordt met hun vuil. Ze laten de hond
niet de behoefte doen in hun eigen tuin omdat ze dat vies vinden maar vinden het vervolgens
wel normaal om de leefomgeving van anderen te verzieken. Alleen door heel streng tegen dit
soort mensen op te treden kan je iets veranderen, en alleen als het hun portemonnee raakt;
anders passen ze hun gedrag nooit aan.
Voor wat hoort wat dus weg belasting meer bakken en dan afwachten,eerst bieden dan eisen.
Wij betalen meer dan genoeg hondenbelasting! Waar zijn de hondenpoep wagentjes die van
deze belastingcenten gekocht horen te worden in Hellevoetsluis???
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Hellevoetsluis
Verkiezingen
Hondenpoep
07 maart 2019 tot 15 maart 2019
185
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
15 maart 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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