Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen
over hondenpoep
8 oktober 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipBeek nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 In hoeverre heeft u zich het afgelopen jaar geërgerd aan hondenpoep?" antwoordt 43%
van de respondenten: "Regelmatig". 31% van de respondenten antwoordt met: “Een enkele keer”.
Op vraag 2 “Op welke locatie(s) binnen de gemeente zou, volgens u, beter gehandhaafd moeten
worden op het opruimen van hondenpoep?” antwoordt 62% van de respondenten met minimaal één
locatie.
Op vraag 3 “Als u een aandachtspunt (tip) mag geven aan de gemeente Beekdaelen om de overlast
door hondenpoep terug te dringen, welke tip zou u dan geven?” antwoordt 65% van de
respondenten met een Tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBeekdaelen, waa rbij 74 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Hondenpoep
De aanwezigheid van hondenpoep geeft overlast, ergernis en kan de volksgezondheid
bedreigen. Vooral voor spelende kleine kinderen kan hondenpoep gevaarlijk zijn. Graag
horen we uw mening over het onderwerp hondenpoep.

1 In hoeverre heeft u zich het afgelopen jaar geërgerd aan
hondenpoep?

(n=74)

50%
43%

45%
40%
35%

31%

30%
25%
20%

15%

15%

11%

10%
5%

0%

0%
Zeer vaak

Regelmatig

Een enkele keer

Niet

Weet niet

Op vraag "1 In hoeverre heeft u zich het afgelopen jaar geërgerd aan hondenpoep?" antwoordt 43%
van de respondenten: "Regelmatig". 31% van de respondenten antwoordt met: “Een enkele keer”.

Toelichting
Zeer vaak

•

•

Regelmatig

•
•

•

Ik ben zelf in het bezit van een (hulp)hond en als het mij als rolstoelgebruiker lukt
om mijn hond te leren ergens te poepen waar niemand er last van heeft, waarom
lukt het die andere hondenbezitters dan niet? Als rolstoelgebruiker is het extra
vervelend als ik door poep rijdt. Thuis kan ik dan niet even mijn schoenen, lees
banden, uit doen, als die onder de stront zitten.
Zelf altijd honden gehad die nooit op de stoep deden poepen en nu komt het
wekelijks voor dat er een hond bij ons in de tuin of op de stoep poept. ook stoor ik
me eraan als het ergens anders op de stoep ligt mi zou gemeente daar meer op
mogen handhaven
Als honden bezitter erger ik mij regelmatig aan hondenpoep die niet opgeruimd
is. Het is een kleine moeite om dit op te ruimen.
Als hondenpoep daar ligt waar mensen lopen en waar kinderen spelen. Nog meer
ergerlijk is het n.m.m. indien de poep met een plastic zakje wordt opgeraapt en
vervolgens wordt gedumpt. Poep verdwijnt met de volgende regenbui, het plastic
zakje met inhoud ligt er een halve eeuwigheid.
Ik heb zelf een hond maar sta geregeld in de hondepoep van anderen om die van
de mijne op te ruimen. Is toch kleine moeite om dit te doen.
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•
•
•
•

Niet

•

In het parkje Alexanderplein Hulsberg ruime sommige baasjes de honden poep
niet op.Zeg je er hier iets van ,dan krijg je een grote mond.
Kijk niet alleen naar honden poep, paardenpoep steeds meer op fietspaden.
Vooral bij warm weer is het niet bepaald gezellig wandelen ivm stank.
Vooral op gras veldjes waar kinderen spelen
Maar ook paardenpoep begint spuigaten uit te lopen
Ik heb zelf honden en ruim regelmatig poep op van andere honden... maar ik loop
nooit met honden in de het dorp altijd in het veld.
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2 Op welke locatie(s) binnen de gemeente zou, volgens u, beter gehandhaafd
moeten worden op het opruimen van hondenpoep? (n=71)
Dit is nergens nodig (10%)
Locatie (62%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(bijna) overal
Alexanderplein Hulsberg
Algemeen poep op trottoir
Bij scholen
Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom. Voornamelijk waar groen gebieden zijn tussen de huizen.
Boschweg met de bijbehorende voetpaden. met name in de buurt van de toegang tot de
wandelpaden in het veld
Buitengebied
Centrum
Centrum kernen
Dorpsstraat in Bingelrade
Dorpsstraat Nuth
Flat puth
Grasveld Valkenburgerweg/ Beethovenlaan
Grasvelden
Hele gemeente
Holle weg in Wijnandsrade
In het buitengebied
Kerkepad
Kloosterlaan hulsberg
Markt nuth
Merkelbeek
Mesweg Hulsberg
Nuth centrum
Overal (3x)
Overal op de stoepen
Paralelstraat Amstenrade achter oud gemeentehuis
Parkeerplaatsen.
Rondom de vijver op de ping
Rondom de visvijvers van de basisschool in Nuth
Rondom scholen en speeltuinen
Schimmert wegen richting veld
Scholen
Speeltuinen
Sportpark Schinveld
Stoep
Veeweg borgerweg
Vijvers de Ping en omgeving basisschool
Visvijver bij het JIS Schinnen
Voor de basisschool in schinnen
Wandelgebieden Schimmert
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wandelpaden
Bij senioren
Bij winkels
Eijkenderweg/Pingerweg/Kruisweg/Pommer in Nuth
In wintermaanden overal op stoepen
Keelkampstraat + paden visvijvers
Markt puth
Nuth
Omgeving voetbalveld
Speelruimtes

Weet niet (27%)
Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

De inspanning en inzet van personeel staat niet in verhouding met de kans om een enkele
overtreder toevallig te betrappen.
Er staat daar zelfs een poepbak. En nog is het teveel moeite om het ff op te ruimen.
Ik weet niet of controle hier nut heeft. Als er controle is ruimen ze het nl. wel op.
Niet dat er iets aan gedaan wordt maar is niet normaal dat de kinderen door de kan moet
vooral nu weer heel veel overlast is van bladeren zien ze het helemaal niet.....Ik kan de plaats
niet in vullen maar gaat over hulsberg speeltuin Beatrixplein
Op het grasveldje tegenover de flat maar ook achter de flat laten de hondenbezitters graag
alles liggen. Maar ook bij de markt en op de stoep naar de markt moet je er tussendoor dansen.
Uit onderzoek blijkt dat grote hoeveelheden hondenpoep bij vliegen tot besmettting met div
ziekten/ aandoeningen leiden die gevaarlijk zijn voor kinderen. Drollen bij scholen zouden
dagelijks opgeruimd moeten worden
Waarom handhaven? Het is een kwestie van fatsoen!
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3 Als u een aandachtspunt (tip) mag geven aan de gemeente Beekdaelen om
de overlast door hondenpoep terug te dringen, welke tip zou u dan geven?
(n=69)
Het is onmogelijk om dit terug te dringen (14%)
Tip (65%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je mensen vriendelijk wijst op alternatieven zullen ze eerder bereid zijn deze op te volgen.
Boze waarschuwingen of boetes leiden tot nietss.
Beginnen met meer vuilnisbakken
Bekeuring!
Beter handhaven
Betrek hondenbezitters hierbij: laat hen met oplossingen komen!
Boete minimaal 1000 euro of hond ter plekke liquideren. Als eigenaar een agent of boa ziet
trekt hij zo hard aan de riem dat hond nekhernia krijgt. Pakkans is te klein en boete veel te
klein.
Boetes laten betalen, zij die hun hondenpoep niet oprapen aangeven, of bij hunzelf in de
brievenbus deponeren
Camera
Controle .Onverwachts en onregelmatig. Uitlaat tijden.
Controle uitoefenen met auto controleren smorgens en s avonds
Echte handhaving
Een boete misschien!
Gratis zakjes om de poep op te ruimen. Vaker controleren en vaker opruimen.
Handhaven
Handhaven, vooral op hondenuitlaattijdstippen
Handhaven! Mensen laten de hond te laat uit en schoppen de poep bv onder de heg
Handhavers inzetten die in burger met hond hun rondes doen en mensen erop attenderen om
gebruik te maken van de plastic zakjes en deze dan ook te deponeren in de daarvoor bestemde
bak
Handhaving controleren
Helaas meer hondepoepbakken,eind van de straten.
Honden moeten aan de lijn blijven, dan zien ze waar de hond poept.
Honden uitlaatplaasen maken, fatsoenlijk looppad maken
Hondenbelasting en handhaven door politie
Hondenbezitters erop blijven attenderen dat niet opruimen van hondenpoep niet kan. Als ik zelf
zoiets zie zal ik de persoon aanspreken dat ze iets vergeten zijn.
In nabijheid scholen dagelijks laten opruimen! Evt monsters nemen en DNA Profiel vast stellen.
Bij betrappen van daders vergelijken met DNA-bestand en boete per drol geven. Vooral groot
aankondigen in lokale kranten als afschrikwekkend effect.
Meer afgesloten gebieden voor honden waar ze hun behoeftes mogen doen
Meer bakken met hondenpoepzakjes plaatsen
Meer controle uitoefenen en beboeten.
Meer controle; meer handhaving
Meer handhavers.
Meer hondenpoep afvalbakken
Meer hondenpoep prullenbakken ophangen met zakjes. En meer controles.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer hondenpoepzakautomaten en.vooeal meer prullenbakken. Misschien ook tegels die
aangeven dat t verboden is om te p.... Honden uitlaat veldjes, eventueel omheind..
Meer hondenstations met afvalzakjes en meer controle, bv een boa met een hond.
Meer plaatsen voor hondenzakjes
Meer toezicht door handhaving en boetes uitschrijven. Ook voor degenen die de zakjes
achteloos in de natuur werpen
Omheinde honden veldjes aanleggen?
Op meerdere plaatsen waar inwoners wandelen prullenbakken plaatsen met poepzakjes. In de
buurt van vijvers en bossen, glasbakken of wegen buiten de bebouwde kom
Op tijdstippen controleren wanneer honden worden uitgelaten en niet om 11 uur 'smorgens
Poepbakken aan eind bebouwde kom, mareweg
Poepzakjes verplichten
Sociale controle
Start een gerichte campagne om de hondenbezitters meer bewust te maken op hun gedrag.
Wijs alle gebieden buiten de bebouwde kom aan als losloopgebied. Dit zal er voor zorgen dat
honden veel meer buiten de bebouwde kom worden uitgelaten.
Zinspelen op wat hondenpoep betekent voor rolstoelgebruikers, schoolgaande en spelende
kinderen kinderen,hygiëne
Zorgen voor voor vuil bakken

Weet niet (20%)
Toelichting
Het is
onmogelijk om
dit terug te
dringen

•

Tip:

•
•
•

•

Lijkt mij een kwestie van fatsoen en dat heeft niet iedereen. In ieder geval
strenger straffen als een hondeneigenaar betrapt wordt.
Men denkt tegenwoordig niet meer aan een ander.(of de last die een ander
heeft van jouw daden) Geen normen en waarden meer.
Begint bij de eigenaren zelf
Zakjes worden daar overal gedropt
Zie boven. Misschien een idee om hier en daar grappige-cartoonachtige
bordjes te plaatsen met een ludieke verwijzing naar een hondenuitlaatplek...
of afvalbak voor poepzakjes.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBeekdaelen
Hondenpoep
27 september 2019 tot 08 oktober 2019
74
11,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
8 oktober 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±11,4%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

Op 27 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 4 oktober is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipBeekdaelen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Beekdaelen vergroten.
Via het panel TipBeekdaelen kunnen alle inwoners in de gemeente Beekdaelen hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbeekdaelen.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBeekdaelen is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBeekdaelen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Beekdaelen en omgeving.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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