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0.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

0.1

Inleiding
In het kader van het hondenbeleid heeft de gemeente Dordrecht in het
voorjaar van 2003 nieuwe hondenuitlaatvoorzieningen aangelegd.
Daarnaast heeft de gemeente campagne gevoerd om de burger bekend te
maken met dit nieuwe beleid. Het Sociaal Geografisch Bureau is gevraagd
een evaluatie onderzoek te doen naar het honden(uitlaat)beleid in Dordrecht
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de bekendheid, de
tevredenheid en de klachten(afhandeling) met betrekking tot het
hondenbeleid onder zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters.
Daarnaast wordt onder hondenbezitters gekeken naar het gebruik en de
belemmeringen voor het niet gebruiken van de uitlaatvoorzieningen. Ten
slotte geeft het onderzoek inzicht in ontwikkelingen in klachten en
ervaringen (met betrekking tot het hondenbeleid) van burgers in de
afgelopen jaren.

0.2

Bekendheid
Dat de gemeente nieuwe hondenuitlaatvoorzieningen heeft aangelegd is bij
95% van de hondenbezitters bekend en bij 53% van de Dordtenaren
zonder hond. Hondenbezitters weten dit vaak via de hondenuitlaatkaart
(84%); niet-hondenbezitters hebben de voorziening vaak in de buurt gezien
(61%).
Om de hondenbezitter attent te maken op de hondenuitlaatplaatsen hebben
zij een 'Hondenuitlaatkaart' ontvangen. Van de hondenbezitters geeft 88%
aan deze te hebben ontvangen en van deze groep heeft 98% de folder ook
gelezen. Een ruime meerderheid (81%) is tevreden over de informatie op de
hondenuitlaatkaart. Redenen voor ontevredenheid hadden betrekking op de
leesbaarheid van de uitlaatkaarten, de locatie van de uitlaatplaatsen, het
aantal voorzieningen en het gebrek aan informatie over uitlaatplaatsen in
andere wijken.
De meerderheid van zowel de hondenbezitters als de Dordtenaren zonder
hond is bekend met het hondenbeleid (zie tabel 0.1). Over het algemeen
zijn hondenbezitters vaker met de regels bekend dan niet-hondenbezitters.
Dit is niet zo verrassend omdat de hondenbezitters hierover ook al
informatie hebben gekregen bij de aangifte van hun hond bij de
hondenbelasting.
Tabel 0.1

Mate waarin men bekend is met het hondenuitlaatbeleid (%)
hondenbezitter

geen hondenbezitter

hondenpoep zelf opruimen

95

80

honden moeten aangelijnd zijn

96

80

kinderspeelplekken verboden voor honden

99

89

ii
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Gebruik
In vergelijking met het hondentoilet en het hondenspeelveld wordt er vaker
van de losloopterreinen gebruik gemaakt (zie tabel 0.2). Hierbij moeten we
wel opmerken dat niet iedere voorziening in iedere wijk evenveel aanwezig
is.
Tabel 0.2

Frequentie gebruik uitlaatvoorzieningen (%)
losloopterrein

hondentoilet

(honden)speelveld

58

15

10

één keer per dag

8

4

5

één of twee keer per week

4

2

6

één of twee keer per maand

2

1

2

vrijwel nooit

15

38

31

vraag niet beantwoord

13

40

46

vaker dan één keer per dag

Op wijkniveau
Hondenbezitters die in de wijken Wielwijk, Stadspolders en Dubbeldam
wonen, laten hun hond vaker uit op een losloopterrein dan gemiddeld. Met
vaak bedoelen we hier één keer per dag of vaker. Minder vaak wordt
gebruik gemaakt van een losloopterrein door hondenbezitters die in de
wijken Binnenstad, Noordflank en Oud-Krispijn wonen. Met minder vaak
bedoelen we hier één of twee keer per week of minder.
Hondenbezitters uit de wijken Binnenstad, Crabbehof/ Zuidhoven en Nieuw
Krispijn laten hun hond vaker dan gemiddeld uit op een hondentoilet.
Minder vaak wordt er gebruik van gemaakt door hondenbezitters uit de
wijken Noordflank en Staart.
In Crabbehof/Zuidhoven en Staart maken de hondenbezitters vaker dan
gemiddeld gebruik van een hondenspeelveld. Hondenbezitters uit de wijken
Binnenstad, Oud-Krispijn en Sterrenburg laten hun hond minder vaak uit op
een (honden)speelveld dan gemiddeld.
Gevraagd naar de belemmeringen om de voorzieningen te gebruiken, noemt
tussen de 29% en de 34% (van de hondenbezitters die de voorziening één
of twee keer per week of minder gebruiken) dat de loopafstand tot de
voorziening te groot is (zie tabel 0.3). Verder is 19% tot 26% van mening
dat er te weinig voorzieningen in de buurt zijn. Wat betreft het hondentoilet
wordt het argument dat de voorziening te vies is vaak genoemd (door
20%).
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Tabel 0.3

Belemmeringen gebruik uitlaatvoorzieningen, bij gebruik van voorziening van
één of twee keer per week of minder (%)
losloopterrein

hondentoilet

(honden)
speelveld

loopafstand tot voorziening is te groot

34

31

29

er zijn te weinig voorzieningen in de buurt

26

19

19

voorziening is te vies

10

20

5

honden vechten met elkaar bij
voorziening

13

7

10

N.B. Een respondent kan meerdere antwoorden geven.

Naast de zojuist genoemde uitlaatvoorzieningen wordt de hond ook op
andere plaatsen uitgelaten. De helft noemt dat zij de hond (soms) in de
buurt in de bosjes uitlaat (zie tabel 0.4). Verder geeft 29% aan de hond
(soms) in de tuin of op eigen terrein zijn behoefte te laten doen.
Tabel 0.4

Uitlaatgedrag overige plaatsen (%)
ja

soms

nee

vraag niet
beantwoord

in de buurt op straat

13

6

51

30

in de buurt in de goot

10

8

51

31

in de buurt in de bosjes

30

20

27

23

in de tuin of op eigen terrein

19

10

46

25

0

0

65

35

kinderspeelplekken

Met uitzondering van de losloopterreinen en de hondentoiletten is het zelf
opruimen van de hondenpoep verplicht. Van de respondenten zegt 47% dit
ook te doen, 26% doet dit soms en 27% ruimt de hondenpoep niet op.
Op wijkniveau
Wat betreft het direct zelf opruimen van de hondenpoep, ruimen de
hondenbezitters uit de wijken Binnenstad, Crabbehof/ Zuidhoven en
Noordflank de hondenpoep vaker dan gemiddeld direct op. De hondenbezitters uit de wijken Nieuw-Krispijn en Reeland ruimen vaker dan
gemiddeld de hondenpoep nooit op.
Gevraagd naar de redenen waarom men de hondenpoep niet opruimt
(meerdere antwoorden waren mogelijk), noemt 43% dat de poep van
katten en paarden ook niet wordt opgeruimd. Dat er te weinig afvalbakken
in de buurt zijn wordt door 40% als reden aangedragen. Andere vaak
genoemde redenen zijn dat de hond op plekken poept waar niemand er last
van heeft of dat de hond in de bosjes poept en dit onbereikbaar is om op te
ruimen.
In het afgelopen jaar geeft 2% van de hondenbezitters aan te zijn
aangesproken door een medewerk(st)er van Milieucontrole of Stadswacht
omdat men de poep van zijn of haar hond niet opruimde. Van de
hondenbezitters heeft 1% aangegeven in het afgelopen jaar een bekeuring
te hebben gehad voor het niet opruimen van de hondenpoep.
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0.4

Tevredenheid
Tabel 0.5 laat zien dat hondenbezitters minder vaak overlast van
hondenpoep ervaren dan niet-hondenbezitters. Wat betreft de mate waarin
de overlast van hondenpoep is veranderd in het afgelopen jaar, geven
hondenbezitters vaker dan niet-hondenbezitters aan dat er geen overlast
was.
Van de hondenbezitters geeft 84% aan een hondenuitlaatvoorziening in de
buurt te hebben en dit is voor 65% van de niet-hondenbezitters het geval.
Van de Dordtenaren die een voorziening in de buurt hebben, ervaren de
niet-hondenbezitters hier vaker (soms) overlast van dan de hondenbezitters.
Tabel 0.5

Mate waarin men overlast ervaart (%)
hondenbezitter geen hondenbezitter

overlast hondenpoep op straat:
vaak

13

34

soms

44

43

bijna nooit

43

23

9

17

ongeveer evenveel overlast

48

56

minder overlast

16

15

er was geen overlast

27

12

hondenuitlaatvoorziening in naaste omgeving aanwezig

84

65

ja

9

11

soms

7

18

84

71

verandering overlast afgelopen jaar:
meer overlast

ervaart hier overlast van:

nee

Figuur 0.1 laat zien dat de mening van de hondenbezitters over de
hondenuitlaatvoorziening op sommige punten verschilt van hoe Dordtenaren zonder hond hierover denken.
Zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters zijn van mening dat
de hondenpoep vaak niet wordt opgeruimd (variërend van 67% tot 77%).
Dat honden vaak niet zijn aangelijnd wordt vaker beaamd door de niethondenbezitters (48%) dan door de hondenbezitters (37%). Daarentegen
zijn de hondenbezitters (37%) het vaker eens met de stelling dat er minder
hondenpoep op kinderspeelplaatsen ligt dan dat de niet-hondenbezitters
(19%) deze mening zijn toegedaan.
Voor 47% van de niet-hondenbezitters is het niet waar dat honden minder
op straat poepen dan vroeger. Voor de hondenbezitters is dit 39%. De
Dordtenaren zonder hond zijn vaker van mening dat er minder

v
speelmogelijkheden voor kinderen zijn dan vroeger (41%) dan dat de
hondenbezitters dit vinden (16%).
Hondenbezitters zijn het vaker niet eens met de stelling dat er meer
(stank)overlast is (77%) dan de niet-hondenbezitters (53%). Hierbij moeten
we wel opmerken dat 41% van de niet-hondenbezitters hierover geen
mening heeft.
Tot slot is zijn de hondenbezitters het vaker oneens met de stelling dat er
in de buurt te veel uitlaatvoorzieningen zijn (84%) dan de niet
hondenbezitters (56%). Hierbij moeten we wel opmerken dat 39% van de
niet-hondenbezitters hierover geen mening heeft.
Figuur 0.1

Mening over hondenuitlaatvoorziening (%)

hondenpoep wordt vaak niet opgeruimd:
hondenbezitter
geen hondenbezitter

67%
77%

honden zijn vaak niet aangelijnd:
hondenbezitter
geen hondenbezitter
minder hondenpoep op kinderspeelplaatsen:
hondenbezitter
geen hondenbezitter
honden poepen minder op straat:
hondenbezitter
geen hondenbezitter
minder speelmogelijkheden kinderen:
hondenbezitter
geen hondenbezitter

51%
37%

37%
48%

37%
19%

16% 17%
9% 14%

17%
33%

34%
25%

16%
41%

meer (stank)overlast:
hondenbezitter 6%
geen hondenbezitter 6%

53%

te veel uitlaatvoorzieningen in de buurt:
hondenbezitter 4%
geen hondenbezitter 5%

56%

12%
15%

46%
48%

39%
47%

27%
28%

64%
30%

20%
29%

77%

17%
41%

84%

12%
39%

eens
oneens
weet niet/ geen mening

0.5

Klachten, suggesties of reacties ingediend bij de gemeente
Het merendeel van de ondervraagde respondenten heeft geen contact
gehad met de gemeente over aan het hondenbeleid gerelateerde zaken.
Van de hondenbezitters heeft 11% wel een klacht, suggestie of reactie
ingediend bij de gemeente; onder de niet-hondenbezitters is dit 5%. De
klachten, suggesties of reactie hadden betrekking op het onderhoud van de
uitlaatvoorziening, de locatie van voorzieningen, het gedrag van
hondenbezitters, de afvalbakken, het schoonmaken van uitlaatvoorzieningen en het melden van vandalisme bij uitlaatvoorzieningen
Gevraagd naar de mate waarin men tevreden is over de afhandeling van de
klacht, suggestie of reactie, is men in het algemeen niet erg tevreden. De

vi
reden voor ontevredenheid was in de meeste gevallen dat er niets (of
onvoldoende) met de klacht is gedaan of er niets aan de situatie is
veranderd.

0.6

Ontwikkelingen in klachten/ervaringen hondenbeleid
Wijklijn
Het aantal meldingen bij de Wijklijn is gestegen van 90 in 2000 tot 218 in
2003. Het aantal meldingen dat betrekking had op borden is gestegen van
11 in 2000 tot 64 in 2003. Het aantal meldingen over hondenpoep is bijna
verdubbeld, in 2000 waren dit 79 meldingen en in 2003 154.
Beleidslijn
Wat over het algemeen naar voren komt is dat er duidelijk behoefte is aan
verbodsborden bij andere plekken dan alleen kinderspeelplekken (zoals
andere groenvoorzieningen). Ook is er behoefte aan regelmatige reiniging in
plaats van incidenteel.
Milieupolitie
Het aantal waarschuwingen in 2003 is enorm toegenomen ten opzichte
van voorgaande jaren. In het kader van handhaving van het hondenbeleid
heeft de Milieupolitie in het begin van 2003 hondenbezitters die zich niet
aan de regels hielden een waarschuwing gegeven. In de loop van 2003 is
de Milieupolitie overgegaan tot het uitdelen van boetes.
Leefbaarheid en Veiligheid
In 2003 constateert men minder dan gemiddeld dat hondenpoep vaak
voorkomt in de wijken Dubbeldam, Crabbehof/ Zuidhoven, Staart, Wielwijk,
Sterrenburg en Stadspolders. Bewoners van de overige wijken constateren
dit juist vaker. In Wielwijk is sprake van een forse daling van het aandeel
bewoners dat constateert dat hondenpoep vaak voorkomt, vergeleken met
de afgelopen jaren.

0.7

Conclusies
• Van de hondenbezitters is 95%, en van de niet-hondenbezitters is
80% bekend met het hondenbeleid. Men weet wat de regels zijn. Ook
heeft men de voorziening(en) in de buurt gezien of de folder gelezen. De
campagne lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen.
• Er wordt nog niet optimaal gebruik gemaakt van de uitlaatvoorzieningen. De loopafstand tot de voorziening en het aantal voorzieningen zijn hiervoor de belangrijkste belemmeringen. In mindere mate
wordt het onderhoud van de voorzieningen genoemd.
• Alhoewel 95% van de hondenbezitters weet dat men buiten de
losloopterreinen en hondentoiletten de hondenpoep direct zelf moet
opruimen, zegt slechts 47% dit ook te doen, 26% doet dit soms en 27%
ruimt de hondenpoep nooit op. Dat ‘de poep van katten en paarden ook
niet opgeruimd wordt’ en dat ‘er te weinig afvalbakken in de buurt zijn’
werden het vaakst hiervoor als reden genoemd. Ook is een vaak
genoemde reden dat de hond poept op plaatsen waar (naar men meent)
niemand er last van heeft; de helft van de hondenbezitters zegt
bijvoorbeeld de hond (soms) in de buurt in de bosjes uit te laten.
• Ongeveer de helft van de Dordtenaren geeft aan dat hondenpoep in de
buurt vaak voorkomt. Wat betreft de overlast van hondenpoep op straat,
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geven niet-hondenbezitters vaker dan hondenbezitters aan overlast te
ervaren.
• Ondanks dat in het afgelopen jaar de handhaving is geïntensiveerd (het
aantal waarschuwingen en bekeuringen is toegenomen), is er behoefte aan
meer controle.
• Er is een stijging waar te nemen in het aantal meldingen bij de
gemeente over aan hondenpoep gerelateerde zaken. Van de Dordtenaren
die contact hebben gehad met de gemeente over aan het hondenbeleid
gerelateerde zaken is een aanzienlijk deel niet tevreden over de afhandeling
ervan.

0.8

Aanbevelingen
• Verschillende opmerkingen van zowel hondenbezitters als niethondenbezitters komen steeds terug en wellicht dat aanpassing hiervan tot
een groter gebruik van de uitlaatvoorzieningen zou kunnen leiden:
o
De loopafstand tot de voorziening is te groot.
o
Te weinig en te kleine losloopterreinen en speelvelden.
o
Onvoldoende onderhoud van de voorzieningen.
o
Plaatsen van meer afvalbakken.
o
Sommige uitlaatvoorzieningen staan op een gevaarlijke locatie.
o
De voorzieningen zijn niet gelijk verdeeld over de wijken.
o
Te kleine en betegelde (in plaats van gras) hondentoiletten.
o
Plaatsen van verbodsborden bij bijvoorbeeld groenvoorzieningen
en niet alleen bij kinderspeelplaatsen.
o
Men wil meer controle.
• Wat betreft de ontevredenheid van de afhandeling van klachten,
suggesties of reacties willen wij een vergelijkbare aanbeveling doen als in
het onderzoek van het Sociaal Geografisch Bureau onder klanten van de
Wijklijn. Namelijk dat bekeken zou moeten worden of er een procedure is
op te stellen waarin de burger die aanklopt bij de gemeente inzicht krijgt in
de verdere procedure na de melding. Wellicht dat er op een later tijdstip,
zodra er actie met betrekking tot de klacht is ondernomen, opnieuw
contact met de burger opgenomen zou kunnen worden. En indien dit niet
het geval is, de burger dit ook tijdens de melding mee te delen.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en doel

De gemeente Dordrecht heeft een hondenbeleid, dat moet bijdragen aan een leefbare stad voor
iedereen. Op dit moment zijn er ongeveer 6.000 geregistreerde honden in Dordrecht. In principe
moet voor elke hond belasting worden betaald voor elke maand dat deze in Dordrecht
'woonachtig' is. De opbrengst van de hondenbelasting wordt gebruikt om het
honden(uitlaat)beleid te financieren.
In 1999 heeft een evaluatie van het hondenbeleid plaatsgevonden (eerste peiling). Uit deze
evaluatie bleek dat zowel bewoners als hondenbezitters niet tevreden waren. Sinds 1999 is er
een aantal veranderingen doorgevoerd. Nog steeds geldt: elke hond moet aan de lijn en als een
hond poept (buiten de losloopterreinen en hondentoiletten), moet dat meteen worden opgeruimd.
In het kader van het nieuwe honden(uitlaat)beleid heeft de gemeente een aantal werkzaamheden
in de wijken uitgevoerd. Om er enkele te noemen:
•
er zijn 35 nieuwe uitlaatvoorzieningen aangelegd,
•
de borden bij de oude voorzieningen zijn vervangen door nieuwe borden,
•
om de nieuwe en bestaande speciale plaatsen aan te geven zijn er nieuwe herkenbare
paaltjes geplaatst in de stad.
Daarnaast heeft de gemeente campagne gevoerd om de burger bekend te maken met dit nieuwe
beleid. De campagne is gericht op het gewenste gedrag van de hondenbezitter. Om de
hondenbezitter attent te maken op de hondenuitlaatplaatsen hebben alle bezitters van een hond
(dat wil zeggen waarvoor hondenbelasting betaald wordt) een 'Hondenuitlaatkaart' ontvangen.
Op deze kaart wordt met behulp van een plattegrond van de wijk aangegeven waar zich de
losloopterreinen, de hondentoiletten, de speelvelden en de voor honden verboden terreinen
bevinden. Op de achterkant van deze kaart staat een toelichting op het nieuwe hondenbeleid.
Ook Dordtenaren die geen hond hebben, hebben door middel van een folder de toelichting op het
nieuwe hondenbeleid in de bus gekregen.
In de wijken worden de speciale plaatsen aangeduid door middel van groene, blauwe, gele of
rode paaltjes met uitleg ter plaatse wat de hondenbezitter wel of niet mag/moet.
Groen betekent losloopterrein: aanlijnen hoeft niet, opruimen hoeft niet.
Blauw betekent hondentoilet: aanlijnen hoeft niet, opruimen hoeft niet.
Geel betekent speelveld: aanlijnen hoeft niet, opruimen wel.
Rood betekent verboden voor honden, zelfs als ze aangelijnd zijn.
De doelstelling van het Dordtse hondenbeleid is dat met uitzondering van de losloopterreinen en
speelveldjes de honden aangelijnd moeten zijn, zodat andere mensen zich veiliger voelen.
Daarnaast moet de hondenbezitter met uitzondering van de losloopterreinen en hondentoiletten
zelf de poep direct opruimen, zodat andere mensen niet in de hondenpoep trappen en in het
belang van de gezondheid van de burger in het algemeen.
Nu de campagne en de werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe beleid onlangs zijn
afgerond, wil de gemeente het hondenbeleid opnieuw evalueren. Het Sociaal Geografisch Bureau
is gevraagd een evaluatie onderzoek te doen naar het honden(uitlaat)beleid in Dordrecht.

2
Ten behoeve van het evaluatie onderzoek zijn er twee doelgroepen onderscheiden: de huidige
hondenbezitters die hondenbelasting betalen en de Dordtenaren die geen hond hebben.
De uitkomsten van het onderzoek dienen een bijdrage te leveren aan het beter afstemmen van
het hondenbeleid op de behoefte van zowel de hondenbezitter als de Dordtenaren die geen hond
hebben.
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de bekendheid, het gebruik en de belemmeringen
voor het niet gebruiken van de uitlaatvoorzieningen onder hondenbezitters. Ook de waardering
voor de nieuwe uitlaatvoorzieningen komt aan de orde. Deze informatie kan als bouwsteen
dienen om de uitlaatvoorzieningen te verbeteren en het gebruik ervan te bevorderen. Tevens
wordt inzicht verkregen in de mate waarin de Dordtenaar die geen hond heeft, overlast ervaart
van hondenpoep en de mate waarin deze groep de nieuwe uitlaatvoorzieningen waardeert.Ten
slotte geeft het onderzoek inzicht in ontwikkelingen in klachten en ervaringen (met betrekking tot
het hondenbeleid) van burgers in de afgelopen jaren.

1.2

Onderzoeksvragen, opzet en uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie delen:
• een onderzoek onder hondenbezitters,
• een onderzoek onder Dordtenaren zonder hond,
• een overzicht van de ontwikkelingen in klachten en ervaringen met het hondenbeleid.
Voor de eerste twee deelonderzoeken is informatie verzameld via schriftelijke vragenlijsten (zie
bijlage 1 en 2).
Deel 1: Onderzoek onder hondenbezitters
In het eerste deel zijn vragen gesteld aan de hondenbezitters betreffende de volgende
onderwerpen:
Bekendheid
• In hoeverre is men bekend met de voorzieningen?
• Hoe is men hiermee bekend geraakt (via welke weg, media, middelen etc.)?
• In hoeverre weet men dat buiten de voorzieningen de hondenpoep direct opgeruimd moet
worden?
Gebruik
• In hoeverre maakt men gebruik van de uitlaatvoorzieningen (frequentie en soort
voorzieningen)?
• Zijn er belemmeringen om de uitlaatvoorzieningen te gebruiken? (wat mankeert er aan?
de loopafstand, de grootte, het vechten van honden, frequentie waarmee voorzieningen
schoongemaakt worden?)
• In hoeverre sluit het huidige aanbod van uitlaatvoorzieningen aan bij de wensen/ behoefte?
• Heeft men behoefte aan uitbreiding van de uitlaatvoorzieningen?
• In hoeverre ruimt men de hondenpoep op buiten de voorzieningen? Waarom wel of niet?
• Heeft men wel eens een bekeuring gehad voor het niet opruimen van de hondenpoep?
Tevredenheid
• In hoeverre ervaart men overlast van hondenpoep?
• Is men tevreden met de nieuwe uitlaatvoorzieningen? Waarom wel/ niet?
• Is men tevreden over de frequentie waarmee de voorzieningen schoongemaakt worden?
• Heeft men verbetersuggesties?
Klachten
• Heeft men de Beleidslijn of Wijklijn wel eens gebeld? En zo ja, waarover?
• Is men tevreden over de Wijklijn? En over de afhandeling van klachten?
• Is men tevreden over de Beleidslijn? En over de afhandeling van klachten?
Voor het onderzoek onder hondenbezitters is gebruik gemaakt van het adressenbestand van de
Dordtenaren die Hondenbelasting betalen. Op 1 augustus 2003 zijn er 4.850 Dordtenaren die
voor een of meer honden hondenbelasting betalen. Uit deze groep is een steekproef getrokken
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van 1.250 hondenbezitters van 18 jaar en ouder. Deze groep ontving een schriftelijke vragenlijst
met een begeleidende brief. Na twee weken hebben we een rappel verstuurd. Het onderzoek
heeft een respons opgeleverd van 619 bruikbare vragenlijsten, een responspercentage van 50%.
Deel 2: Onderzoek onder Dordtenaren die geen hond bezitten
In het tweede deel is de groep Dordtenaren die geen hond bezitten een aantal vragen gesteld:
Bekendheid
• In hoeverre is men bekend met de voorzieningen?
• Hoe is men hiermee bekend geraakt (via welke weg, media, middelen etc.)?
• In hoeverre weet men dat buiten de voorzieningen de hondenpoep direct opgeruimd moet
worden?
Tevredenheid
• In hoeverre ervaart men overlast van hondenpoep?
• Is men tevreden met de nieuwe uitlaatvoorzieningen? Waarom wel/ niet?
• Is men tevreden over de frequentie waarmee de voorzieningen schoongemaakt worden?
• Heeft men verbetersuggesties?
Klachten
• Heeft men de Beleidslijn of Wijklijn wel eens gebeld? En zo ja, waarover?
• Is men tevreden over de Wijklijn? En over de afhandeling van klachten?
• Is men tevreden over de Beleidslijn? En over de afhandeling van klachten?
Voor het benaderen van de groep Dordtenaren die geen hond hebben, is gebruik gemaakt van het
stadspanel. Het stadspanel bestaat uit 2.511 Dordtenaren van 18 jaar en ouder Dit deel van het
onderzoek heeft een respons opgeleverd van 1.174 vragenlijsten van niet-hondenbezitters, een
responspercentage van 47%.
Deel 3: Ontwikkelingen in klachten/ ervaringen hondenbeleid
In het derde deel tenslotte wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in klachten en
ervaringen met betrekking tot het hondenbeleid.
• Hoeveel reacties/klachten over honden(poep) zijn er binnengekomen bij de Wijklijn?
(Ontwikkeling 2000 - 2003).
• Hoeveel reacties/klachten over honden(poep) zijn er in 2002-2003 binnengekomen bij de
Beleidslijn?
• Hoeveel bekeuringen, waarschuwingen en aansprekingen zijn er met betrekking tot
hondenpoep geweest? (Ontwikkeling 2000 – 2003).
• Hoeveel Dordtenaren ervaren overlast van hondenpoep? (Ontwikkeling 1997 – 2003).
Voor dit deel van het onderzoek is gebruik gemaakt van de meldingen van overlast van
honden(poep) bij de Wijklijn. Naast de meldingen bij de Wijklijn is ook gebruik gemaakt van de
meldingen die bij de Beleidslijn over het hondenbeleid zijn binnengekomen. Ook hebben we
gekeken naar gegevens van de Milieupolitie met betrekking tot het aantal bekeuringen,
waarschuwingen en aansprekingen. De mate waarin de Dordtse burger in de afgelopen jaren
overlast heeft ervaren van hondenpoep hebben we afgeleid uit de Leefbaarheid en Veiligheid
onderzoeken uit 1997, 1999, 2001 en 2003.

1.3

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het evaluatie onderzoek naar het
honden(uitlaat)beleid gepresenteerd. In hoofdstuk 2 komen de resultaten van het deelonderzoek
onder de hondenbezitters aan de orde, gevolgd door de resultaten betreffende de Dordtenaren die
geen hond hebben in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 bekijken we de ontwikkelingen in klachten en
ervaringen met betrekking tot het hondenbeleid. Voorin het rapport is een samenvatting
opgenomen van de belangrijkste resultaten uit dit onderzoek.
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2.

HONDENBEZITTERS

In dit hoofdstuk staan de Dordtenaren die in het bezit zijn van een hond centraal.
Achtereenvolgens komt in dit hoofdstuk aan de orde in hoeverre de hondenbezitters bekend zijn
met het hondenbeleid (paragraaf 2.1) en in hoeverre men gebruik maakt van de
hondenuitlaatvoorzieningen (paragraaf 2.2). De mate waarin men tevreden is over de
voorzieningen zien we in paragraaf 2.3. In paragraaf 2.4 bespreken we de klachten, suggesties
of reacties met betrekking tot het hondenbeleid en de afhandeling ervan door de gemeente. En in
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk bekijken we welke verbetersuggesties en andere
opmerkingen men heeft gegeven.

2.1

Bekendheid

In hoerverre de hondenbezitters bekend zijn met de nieuwe uitlaatvoorzieningen naar aanleiding
van de reclamecampagne zien we in paragraaf 2.1.1. Hun bekendheid met het
hondenuitlaatbeleid komt in paragraaf 2.1.2 aan bod.
2.1.1

Campagne hondenuitlaatbeleid

In het kader van het hondenbeleid heeft de gemeente Dordrecht in het voorjaar van 2003 nieuwe
hondenuitlaatvoorzieningen aangelegd. Van de hondenbezitters is 95% hiervan op de hoogte en
5% wist hier niets van.
Wat betreft de wijze waarop men met deze nieuwe uitlaatvoorzieningen bekend is geraakt geeft
een ruime meerderheid (84%) van de hondenbezitters aan via de hondenuitlaatkaart op de hoogte
te zijn geraakt (zie figuur 1). Vier op de tien hondenbezitters heeft de betreffende voorziening in
de buurt gezien en 12% weet dit via de driehoeksborden op straat. In mindere mate heeft men
van familie, vrienden of kennissen (4%) of via de gemeentelijke website (2%) gehoord over de
nieuwe uitlaatvoorzieningen.
Figuur 1: Wijze waarop men bekend is geraakt met de nieuwe uitlaatvoorzieningen (%, n=585)

84%

via de hondenuitlaatkaart (folder)
40%

voorziening (in de buurt) gezien
12%

via driehoeksborden op straat
via familie, vrienden, kennissen
via website www.dordrecht.nl

4%
2%

N.B. Een respondent kan meerdere antwoorden geven.

Om de hondenbezitters attent te maken op de hondenuitlaatplaatsen hebben zij een
'Hondenuitlaatkaart' ontvangen. Op deze kaart wordt met behulp van een plattegrond van de
wijk aangegeven waar zich de losloopterreinen, de hondentoiletten, de speelvelden en de voor
honden verboden terreinen bevinden. Op de achterkant van deze kaart staat een toelichting op
het nieuwe hondenbeleid. Van de ondervraagde hondenbezitters zegt 88% deze
hondenuitlaatkaart te hebben ontvangen. Van de hondenbezitters die de folder hebben ontvangen
heeft 98% deze ook gelezen. Van deze laatste groep hondenbezitters is 81% tevreden over de
informatie op de hondenuitlaatkaart.
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Redenen voor ontevredenheid waren:
Leesbaarheid van de uitlaatkaarten: onduidelijk, drukinkt, verklaring van de tekens
door gebied getekend, verkeerde informatie, legenda staat op woongebied.
Locatie van de uitlaatplaatsen: gevaarlijk, te dicht bij de weg, te ver.
Aantal voorzieningen: te weinig losloopplaatsen, geen hondentoilet in de buurt wel op
legenda, te weinig afvalbakken.
Wil ook informatie over uitlaatplaatsen in andere wijken.
2.1.2

Bekendheid hondenuitlaatbeleid

In hoeverre zijn de hondenbezitters op de hoogte van het huidige hondenuitlaatbeleid? Een ruime
meerderheid (95%) weet dat men de hondenpoep buiten de losloopterreinen en hondentoiletten
direct zelf moet opruimen. Ook weet 96% dat met uitzondering van de losloopterreinen, de
hondentoiletten en de hondenspeelveldjes de hond aangelijnd moet zijn. Er is slechts een enkeling
(1%) die niet weet dat honden niet op kinderspeelplekken mogen komen.

2.2

Gebruik

De mate waarin men gebruik maakt van de uitlaatvoorzieningen zien we in paragraaf 2.2.1 en
eventuele belemmeringen om de voorzieningen te gebruiken in paragraaf 2.2.2. Het uitlaatgedrag
van de hondenbezitter komt in paragraaf 2.2.3 aan de orde. In hoeverre de hondenbezitter te
maken heeft gehad met de Milieucontrole of Stadswacht in verband met het uitlaatgedrag wordt
in paragraaf 2.2.4 besproken.
2.2.1

Gebruik uitlaatvoorzieningen

Wat betreft de losloopterreinen, hondentoiletten en hondenspeelvelden hebben we gevraagd hoe
vaak de hondenbezitters er gebruik van maken. Wat opvalt, is dat tussen de 13% en 46% van de
respondenten deze vragen niet heeft beantwoord. In tabel 2 en 3 in bijlage 3 wordt een overzicht
gegeven van het gebruik van de uitlaatvoorzieningen naar wijk.
Uit figuur 2 blijkt dat bijna zes op de tien hondenbezitters vaker dan één keer per dag gebruik
maken van een losloopterrein en ongeveer één op de zes maakt er vrijwel nooit gebruik van. De
vraag is door 13% niet beantwoord.
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Figuur 2: Frequentie waarmee de hond wordt uitgelaten op losloopterrein (%, n=619)

Losloopterrein
13%

vaker dan één keer per dag
één keer per dag
één of twee keer per week
één of twee keer per maand
vrijwel nooit

15%
2%

58%

4%
8%

vraag niet beantwoord

Het hondentoilet wordt minder gebruikt dan het losloopterrein. Eén op de zes hondenbezitters
laat zijn of haar hond hier vaker dan één keer per dag uit. En bijna vier op de tien maakt vrijwel
nooit gebruik van het hondentoilet. Nog eens 40% heeft de vraag niet beantwoord.
Figuur 3: Frequentie waarmee de hond wordt uitgelaten op hondentoilet (%, n=619)

Hondentoilet
15% 4%

vaker dan één keer per dag

2%

40%

1%

één keer per dag
één of twee keer per week
één of twee keer per maand
vrijwel nooit

38%

vraag niet beantwoord

Figuur 4 laat zien dat het gebruik van het hondenspeelveld min of meer vergelijkbaar is met dat
van het hondentoilet. Echter hier maakt bijna een derde er vrijwel nooit gebruik van en één op de
tien gaat er vaker dan één keer per dag met zijn of haar hond naar toe. Van de respondenten
heeft 46% geen antwoord gegeven op de vraag hoe vaak men gebruik maakt van een
hondenspeelveld.
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Figuur 4: Frequentie waarmee de hond wordt uitgelaten op (honden)speelveld (%, n=619)

(Honden)speelveld
10%
5%
6%
vaker dan één keer per dag

2%

46%

één keer per dag
één of twee keer per week
één of twee keer per maand
vrijwel nooit

31%

vraag niet beantwoord

2.2.2

Belemmeringen gebruik uitlaatvoorzieningen

Aan de hondenbezitters die één of twee keer per week of minder gebruik maken van de
uitlaatvoorziening is gevraagd wat hiervoor de reden is (men kon meerdere redenen noemen).
Niet iedere respondent kon aangeven wat de reden was waarom men soms of vrijwel nooit
gebruik van de voorziening maakt.
Zoals we in figuur 2 al zagen maakt 21% één of twee keer per week of minder gebruik van een
losloopterrein. De meest genoemde redenen hiervoor zijn dat de loopafstand tot een
losloopterrein te groot is (34%) of dat er te weinig losloopterreinen in de buurt zijn (26%).
Minder vaak, maar ook genoemd werd dat men zijn of haar hond niet uitlaat op een losloopterrein
omdat honden er met elkaar vechten (13%) of dat de voorziening te vies is (10%).
Van de 41% die één of twee keer per week of minder zijn of haar hond uitlaat bij een
hondentoilet noemt men de te lange loopafstand tot de voorziening het vaakst als reden hiervoor
(31%). Verder vindt 20% de voorziening te vies en 19% geeft aan dat er te weinig
hondentoiletten in de buurt zijn. Dat honden met elkaar vechten, is voor 7% reden om de hond
niet uit te laten bij een hondentoilet.
Ook voor de 39% (figuur 4) die één of twee keer per week of minder gebruik maakt van een
hondenspeelveld is de loopafstand tot het speelveld de meest genoemde reden (29%). En 19%
laat zijn of haar hond vrijwel nooit op een hondenspeelveld uit omdat er te weinig van deze
speelvelden in de buurt zijn. Verder gaat 10% er nooit heen omdat honden er met elkaar vechten
en 5% vindt het speelveld te vies om zijn of haar hond er uit te laten.
Andere redenen die men noemde, waarom men de uitlaatvoorzieningen niet gebruikt:
Hondenbezitter maakt vaak gebruik van andere uitlaatvoorziening of heeft betreffende
voorziening niet in de buurt.
Hond weigert om op voorziening te poepen.
Locatie van de uitlaatplaatsen: gevaarlijk, te dicht bij de weg, te ver.
Hond wordt uitgelaten op eigen terrein.
Onvoldoende onderhoud van voorzieningen (vies, gras te hoog).
Voorziening is te klein.
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2.2.3

Uitlaatgedrag

Vervolgens hebben we de hondenbezitters gevraagd of men zijn of haar hond uitlaat op andere
plaatsen dan de daarvoor bedoelde hondenuitlaatterreinen. Ook hier was het opvallend dat er een
aanzienlijke groep respondenten is geweest die deze vraag niet beantwoord heeft (tussen de
23% en 35%).
Gevraagd of men zijn of haar hond wel eens uitlaat in de buurt in de bosjes, antwoordt 30% ‘ja’
en 20% zegt dit soms te doen. Het (soms) uitlaten van de hond in de tuin of op eigen terrein
wordt door 29% van de respondenten genoemd. In de buurt op straat laat 19% van de
respondenten zijn of haar hond (soms) uit. En in de buurt in de goot wordt dit door 18% gedaan.
Figuur 5 laat verder zien dat 65% van de respondenten zegt op kinderspeelplekken de hond niet
uit te laten. Ruim een derde heeft op deze vraag geen antwoord gegeven.
Zes op de tien hondenbezitters noemt andere plaatsen waar men de hond uitlaat:
Buitengebied, de Elzen, de Biesbosch, het bos, het strand, de Merwelanden.
Langs de dijk of langs de slootkant.
In het park.
In de berm.
Figuur 5: Mate waarin men de hond uitlaat op de volgende plaatsen (%, n=619)

in de buurt op straat

in de buurt in de goot
in de buurt in de
bosjes
in de tuin of op eigen
terrein
kinderspeelplekken

6%

13%

31%

51%

10% 8%

30%

19%

30%

51%

27%

20%

46%

10%

65%

23%

25%

35%

ja
soms
nee
vraag niet beantwoord

Het direct zelf opruimen van de hondenpoep is (buiten de losloopterreinen en hondentoiletten)
verplicht. Gevraagd of men dit ook doet antwoord 47% dat zij altijd de hondenpoep opruimen en
26% doet dit soms. Ruim een kwart geeft toe de hondenpoep niet op te ruimen.
In tabel 4 in bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van het opruimgedrag van de hondenbezitters
naar wijk.
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Figuur 6: Mate waarin men de hondenpoep (buiten de losloopterreinen en hondentoiletten) direct zelf opruimt (%,n=589)

27%

47%
altijd
soms
nee

26%

Vervolgens hebben we aan de respondenten die de hondenpoep niet of soms opruimen gevraagd
waarom zij dit niet doen. Een respondent kon hier meerdere redenen voor geven. Het vaakst
genoemd werd dat men de hondenpoep niet opruimt omdat de poep van katten en paarden ook
niet opgeruimd hoeft te worden (43%). Een vergelijkbaar aandeel is van mening dat er te weinig
afvalbakken in de buurt zijn om de hondenpoep in weg te gooien. De reden waarom men de
hondenpoep niet opruimt is voor 21% dat men vergeet iets mee te nemen en 7% vindt het te
vies.
Drie op de tien hondenbezitters die de poep niet (altijd) opruimen, noemt een andere reden.
Redenen die genoemd werden, waarom men de hondenpoep niet opruimt:
Hond poept op plekken waar niemand er last van heeft.
Hond poept in de bosjes en is dit onbereikbaar om dit op te ruimen.
‘Daar betaal ik belasting voor’.
Er zijn te weinig afvalbakken, of deze zijn kapot.
‘Op de stoep ruim ik het wel op, in de goot niet’.
Als hond diarree heeft wordt het niet opgeruimd.
Figuur 7: Redenen waarom men hondenpoep niet opruimt (%, n=313)

poep van kat/ paard wordt ook niet opgeruimd

43%
40%

te weinig afvalbakken in de buurt
vergeet iets mee te nemen om het op te ruimen

21%

dat vind ik vies
ik wist niet dat het moest
anders

7%
3%
30%

N.B. Een respondent kan meerdere antwoorden geven.

2.2.4

Toezicht

Aan de respondenten is gevraagd of men in het afgelopen jaar wel eens is aangesproken door
een medewerk(st)er van Milieucontrole of een Stadswacht omdat men de poep van zijn of haar
hond niet opruimde. Bij 2% van de respondenten is dit het geval geweest. Verder heeft 1% van
de respondenten het afgelopen jaar een bekeuring gehad voor het niet opruimen van de
hondenpoep.
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2.3

Tevredenheid

In deze paragraaf komt achtereenvolgens aan de orde in hoeverre men overlast ervaart van
hondenpoep (paragraaf 2.3.1) en wat men van de hondenuitlaatvoorziening in de directe
omgeving vindt (paragraaf 2.3.2).
2.3.1

Overlast

Aan de hondenbezitters hebben we gevraagd of zij momenteel in de buurt last hebben van
hondenpoep op straat. Figuur 8 laat zien dat 13% vaak last heeft van hondenpoep op straat,
44% soms en 43% bijna nooit.
Figuur 8: Mate waarin men overlast ervaart van hondenpoep op straat (%, n=614)

13%

43%
vaak
soms

44%

bijna nooit

Vervolgens hebben we gevraagd of de overlast in de buurt in het afgelopen jaar is veranderd.
Voor bijna de helft (48%) is er niets veranderd, men ervaart evenveel overlast van hondenpoep
als het jaar daarvoor. In de ogen van een zesde van de hondenbezitters (16%) is er minder
overlast dan vroeger. En voor bijna één op de tien is de overlast juist toegenomen (9%). Ruim
een kwart (27%) heeft eigenlijk geen last van hondenpoep in de buurt.
Figuur 9: Mate waarin overlast in de buurt in het afgelopen jaar is veranderd (%, n=556)

9%
27%

meer overlast
ongeveer evenveel overlast
minder overlast

16%

48%

er was geen overlast

2.3.2

Mening over hondenuitlaatvoorziening

Voor 84% van de hondenbezitters is er een hondenuitlaatvoorziening aanwezig in zijn of haar
naaste omgeving. Figuur 10 laat zien dat van de hondenbezitters met een uitlaatvoorziening in de
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buurt, bijna één op de tien hier overlast van heeft. En nog eens 7% heeft hier soms last van. Een
ruime meerderheid heeft er geen last van (84%).
Figuur 10: Mate waarin men overlast ervaart van hondenuitlaatvoorziening in de buurt (%, n=516)

9%
7%

ja
soms
nee

Gevraagd
-

84%

naar waar men overlast van heeft dan worden de volgende dingen genoemd:
Stankoverlast.
Locatie is gevaarlijk.
Hondenpoep wordt niet opgeruimd door hondenbezitters.
Onvoldoende onderhoud van voorzieningen (vies, gras te hoog).
Honden zijn niet aangelijnd waar dat wel moet.
Geluidsoverlast, vechtende honden.

Figuur 11 geeft een overzicht van de mening van de hondenbezitters over de
hondenuitlaatvoorzieningen. De ondervraagde hondenbezitters kregen een aantal stellingen
voorgelegd, waarmee ze het eens of oneens konden zijn. Omdat verwacht werd dat niet iedereen
over iedere stelling een duidelijke mening zou hebben, kon men ook voor de mogelijkheid ‘geen
mening’ kiezen.
Uit figuur 11 komt naar voren dat twee derde het eens is met de stelling dat de hondenpoep
vaak niet wordt opgeruimd. Met de stelling ‘honden zijn in de buurt vaak niet aangelijnd’ is ruim
de helft het oneens. Bijna de helft van de respondenten heeft geen antwoord gegeven op de
stelling ‘op kinderspeelplaatsen komt hondenpoep bijna niet meer voor’. Dat honden minder vaak
op straat poepen dan vroeger daar zijn de meningen vrijwel gelijk verdeeld. Met de overige
stellingen ‘kinderen kunnen niet meer spelen waar dat vroeger wel kon’, ‘sinds de nieuwe
voorzieningen er zijn, heb ik meer (stank)overlast’ en ‘er zijn te veel uitlaatvoorzieningen in de
buurt‘ is een meerderheid het oneens.
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Figuur 11: Mening over hondenuitlaatvoorziening (%, n=619)

67%

hondenpoep wordt vaak niet opgeruimd
honden zijn vaak niet aangelijnd

37%

minder hondenpoep op kinderspeelplaatsen

37%
34%

honden poepen minder op straat
minder speelmogelijkheden kinderen

16%

meer (stank)overlast 6%
te veel uitlaatvoorzieningen in de buurt 4%

16%

17%

51%
17%
39%
64%
77%
84%

12%
46%
27%
20%
17%
12%

eens
oneens
weet niet/ geen mening

2.4

Klachten, suggesties of reacties ingediend bij de gemeente

Om inzicht te krijgen in eventuele klachten van de hondenbezitters is gevraagd of men wel eens
een klacht, suggestie of opmerking heeft ingediend bij de gemeente over het hondenbeleid. Van
de respondenten heeft 11% dit wel eens gedaan. Dit werd in de meeste gevallen telefonisch
gedaan (8%) en in mindere mate per brief (2%) of via het E-loket (1%). De meerderheid van de
hondenbezitters heeft geen contact met de gemeente gehad over aan het hondenbeleid
gerelateerde zaken (89%).
Vervolgens is aan de 11% van de hondenbezitters die een klacht, suggestie of reactie hadden
gevraagd wat de aard hiervan was. Klachten, suggesties of reacties die genoemd werden:
Onderhoud van uitlaatvoorziening (hoog onkruid)
Locatie van voorzieningen (onveilig)
Honden worden op verboden plaatsen uitgelaten.
Honden lopen los waar dat niet mag.
Afvalbakken
Gedrag van hondenbezitters
Schoonmaken van uitlaatvoorzieningen
Melden van vandalisme bij uitlaatvoorzieningen.
Vervolgens hebben we de respondenten die een klacht, suggestie of opmerking hebben ingediend
gevraagd of men tevreden was over de manier waarop deze is afgehandeld. Over het geheel
genomen was 81% (deels) niet tevreden over de afhandeling.
De reden voor deze ontevredenheid was in de meeste gevallen dat er niets (of onvoldoende) met
de klacht is gedaan of er niets aan de situatie is veranderd. Een aantal respondenten is
ontevreden omdat zij te horen kregen dat de regels nu eenmaal zo zijn of zij kregen de
desbetreffende persoon niet te pakken. Een enkele respondent is ontevreden omdat er te weinig
wordt gecontroleerd.
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2.5

Verbetersuggesties en andere opmerkingen

Tot slot hebben we de hondenbezitters gevraagd of zij nog verbetersuggesties of andere
opmerkingen hadden. Deze hadden betrekking op:
Het aantal en de omvang van de losloopterreinen en speelvelden (meer en groter).
De overlast van katten en paarden (doe hier iets aan).
Het onderhoud van de voorzieningen (vaker schoonmaken, maaien).
Het aantal afvalbakken (meer), verstrekken van wegwerpzakjes.
Meer controle.
De locatie van de voorzieningen (is nu gevaarlijk, te dicht bij de weg, te ver).
De verlichting bij de voorziening.
De grootte en aard van de hondentoiletten (groter, gras in plaats van tegels).
Bebording (plaatsen van meer borden, melden van vandalisme).
Belasting (hoogte van belasting verlagen, van belastinggeld meer hondenpoepzuigers
inzetten).
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van een aantal specifieke verbetersuggesties en andere
opmerkingen uitgesplitst naar wijk.
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3.

DORDTENAREN ZONDER HOND

In dit hoofdstuk gaan we in op de Dordtenaren die geen hond hebben. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het Stadspanel. Aan de orde komt in hoeverre de Dordtenaren zonder hond bekend
zijn met het hondenbeleid (paragraaf 3.1) en of men tevreden is over de voorzieningen (paragraaf
3.2). In paragraaf 3.3 bespreken we de klachten, suggesties of reacties met betrekking tot het
hondenbeleid en de afhandeling ervan door de gemeente. En in de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk bekijken we welke verbetersuggesties en andere opmerkingen men heeft gegeven.

3.1

Bekendheid

In hoeverre de Dordtenaren zonder hond bekend zijn met de nieuwe uitlaatvoorzieningen naar
aanleiding van de reclamecampagne zien we in paragraaf 3.1.1 en de bekendheid met het
hondenuitlaatbeleid zien we in paragraaf 3.1.2.
3.1.1

Campagne hondenuitlaatbeleid

Dat de gemeente in het voorjaar van 2003 nieuwe hondenuitlaatvoorzieningen heeft aangelegd is
bij 53% van de Dordtenaren zonder hond bekend.
Aan de respondenten die hebben aangegeven bekend te zijn met de nieuwe uitlaatvoorzieningen
is gevraagd hoe zij hiervan op de hoogte zijn geraakt. Zes op de tien geeft aan de betreffende
voorziening in de buurt te hebben gezien (61%). Ruim een kwart weet dit via de huis-aan-huis
folder en eenzelfde aandeel weet dit via de driehoeksborden (27%).
Figuur 12: Wijze waarop men bekend is geraakt met de nieuwe uitlaatvoorzieningen (%, n=1.174)

voorziening (in de buurt) gezien

61%

via de huis-aan-huis folder

27%

via driehoeksborden op straat

27%

via familie, vrienden, kennissen
via website www.dordrecht.nl

10%
1%

N.B. Een respondent kan meerdere antwoorden geven.

3.1.2

Bekendheid hondenuitlaatbeleid

Gevraagd naar de mate waarin men bekend is met het hondenuitlaatbeleid geeft 80% van de
Dordtenaren zonder hond aan, te weten dat men de hondenpoep buiten de losloopterreinen en
hondentoiletten direct zelf moet opruimen. Ook weet 80% dat honden aangelijnd moeten zijn.
Dat kinderspeelplekken verboden zijn voor honden is bij 89% van de Dordtenaren zonder hond
bekend.
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3.2

Tevredenheid

In deze paragraaf komt achtereenvolgens aan de orde in hoeverre men overlast ervaart van
hondenpoep (paragraaf 3.2.1) en wat men van de hondenuitlaatvoorziening vindt (paragraaf
3.2.2).
3.2.1

Overlast

Aan de Dordtenaren zonder hond hebben we gevraagd of zij momenteel in de buurt last hebben
van hondenpoep op straat. Figuur 13 laat zien dat 34% vaak last heeft van hondenpoep op
straat, 43% soms en 23% heeft er bijna nooit last van.
Figuur 13: Mate waarin men overlast ervaart van hondenpoep op straat (%, n=1.142)

23%
34%

vaak
soms
bijna nooit
43%

Vervolgens hebben we gevraagd of de overlast in de buurt in het afgelopen jaar is veranderd.
Voor ruim de helft (56%) is er niets veranderd, men ervaart evenveel overlast van hondenpoep
als het jaar daarvoor. Ongeveer één op de zes respondenten is van mening dat de overlast is
toegenomen en een zelfde aandeel ervaart juist minder overlast. Ongeveer één op de tien
respondenten heeft eigenlijk geen overlast van hondenpoep in de buurt (12%).
Figuur 14: Mate waarin overlast in de buurt in het afgelopen jaar is veranderd (%, n=1.007)

12%

17%

15%
meer overlast
ongeveer evenveel overlast
minder overlast
er was geen overlast

56%
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3.2.2

Mening over hondenuitlaatvoorziening

Van de Dordtenaren zonder hond heeft 65% een hondenuitlaatvoorziening in de buurt. Figuur 15
laat zien dat van de respondenten met een uitlaatvoorziening in de buurt, 11% hier overlast van
heeft. En nog eens 18% heeft hier soms overlast van. Een ruime meerderheid heeft er geen last
van (71%).
Figuur 15: Mate waarin men overlast ervaart van hondenuitlaatvoorziening in de buurt (%, n=720)

11%

18%
ja
soms
nee

Gevraagd
-

71%

naar waar men dan last van heeft, worden de volgende zaken genoemd:
Te veel hondenpoep op straat. Hondenpoep wordt niet opgeruimd.
Stankoverlast.
Loslopende honden.
Honden op verboden plaatsen.
De hondenpoep ligt naast de voorziening.
Geluidsoverlast.
Gevaarlijke situatie.

Figuur 16 geeft een overzicht van de mening van de Dordtenaren zonder hond over de een aantal
over de hondenuitlaatvoorzieningen. Men kon het eens of oneens met de stelling zijn. Omdat
verwacht werd dat niet iedereen over iedere stelling een duidelijke mening zou hebben, kon men
ook voor de mogelijkheid ‘geen mening’ kiezen.
Uit figuur 16 komt naar voren dat ruim driekwart van de Dordtenaren zonder hond van mening is
dat de hondenbezitters de poep van hun hond vaak niet opruimen. Bijna de helft van de niethondenbezitters is het eens met de stelling ‘honden zijn in de buurt vaak niet aangelijnd’. Bijna de
helft van de respondenten heeft geen antwoord gegeven op de stelling ‘op kinderspeelplaatsen
komt hondenpoep bijna niet meer voor’. Dat kinderen niet meer kunnen spelen waar dat vroeger
wel kon is 41% het eens. Met de overige stellingen ‘honden poepen minder vaak op straat dan
vroeger’, ‘sinds de nieuwe voorzieningen er zijn, heb ik meer (stank)overlast’ en ‘er zijn te veel
uitlaatvoorzieningen in de buurt‘ is ongeveer de helft het oneens.
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Figuur 16: Mening over hondenuitlaatvoorziening (n=1.174)

77%

hondenpoep wordt vaak niet opgeruimd
48%

honden zijn vaak niet aangelijnd
minder hondenpoep op kinderspeelplaatsen
honden poepen minder op straat

9% 14%

19%

37%
33%

25%

48%
47%

41%

minder speelmogelijkheden kinderen

15%

30%

28%
29%

meer (stank)overlast 6%

53%

41%

te veel uitlaatvoorzieningen in de buurt 5%

56%

39%

eens
oneens
weet niet/ geen mening

Vervolgens hebben we aan de Dordtenaren zonder hond gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn
over de huidige (uitlaat)voorzieningen in de buurt. Figuur 17 laat zien dat 41% van de
respondenten hierover geen mening heeft. Ruim een kwart is tevreden, één op de zes deels en
eenzelfde aandeel is niet tevreden over de huidige uitlaatvoorzieningen (16%).
Figuur 17: Mate waarin men tevreden is over de huidige uitlaatvoorzieningen (%, n=1.174)

26%
41%
ja
deels
17%

nee
weet niet, geen mening

3.3

16%

Klachten, suggesties of reacties ingediend bij de gemeente

Net als bij de hondenbezitters uit hoofdstuk 2 hebben we aan de Dordtenaren zonder hond
gevraagd of men wel eens een klacht heeft ingediend bij de gemeente over het hondenbeleid.
Van de respondenten heeft 5% wel eens een klacht, suggestie of reactie ingediend. Dit werd per
brief of per telefoon gedaan.
De meerderheid van de Dordtenaren zonder hond heeft geen contact gehad met de gemeente
over aan het hondenbeleid gerelateerde zaken (95%).
Vervolgens is aan de 5% respondenten die een klacht, suggestie of reactie hadden, gevraagd
wat de aard hiervan was. In de meeste gevallen had de klacht betrekking op het gedrag van de
hondenbezitters (loslopende honden, honden op verboden plaatsen, hondenpoep op straat wordt
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niet opgeruimd). Andere zaken die genoemd werden gingen over het schoonmaken van de
uitlaatvoorzieningen en het melden van vandalisme bij de uitlaatvoorzieningen.
Vervolgens hebben we de respondenten die een klacht, suggestie of opmerking hebben ingediend
gevraagd of men tevreden was over de manier waarop deze is afgehandeld. Over het geheel
genomen was 70% (deels) niet tevreden over de afhandeling.
De reden voor deze ontevredenheid was voor de meeste respondenten dat er niets met de klacht,
suggestie of reactie is gedaan. Ook heeft een aantal respondenten niets meer op de klacht
vernomen. Een enkeling voelde zich niet serieus behandeld of is van mening dat er meer controle
moet komen op de regels.

3.4

Verbetersuggesties en andere opmerkingen

Tot slot hebben we de Dordtenaren zonder hond gevraagd of zij nog verbetersuggesties of
andere opmerkingen hadden. Deze hadden betrekking op:
Meer controle, meer boetes uitdelen.
Gedrag hondenbezitters veranderen.
Meer losloopterreinen en speelvelden.
De overlast van katten en paarden aanpakken.
Meer afvalbakken, verstrekken van wegwerpzakjes.
De locatie van de voorzieningen (gevaarlijk, te dicht bij de weg, te ver).
De grootte en aard van de hondentoiletten (groter, hond weigert op tegels).
Meer belasting laten betalen.
Het onderhoud van de voorzieningen (vaker schoonmaken, maaien).
Bebording (plaatsen van meer borden).
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van een aantal specifieke verbetersuggesties en andere
opmerkingen uitgesplitst naar wijk.
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4.

ONTWIKKELING IN KLACHTEN/ERVARINGEN HONDENBELEID

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in klachten en ervaringen
met het hondenbeleid. In paragraaf 4.1, 4.2 en 4.3 worden, voor zover beschikbaar, de gegevens
besproken van respectievelijk de Wijklijn, de Beleidslijn en de Milieupolitie. In de laatste paragraaf
zien we in hoeverre de Dordtenaren in de afgelopen jaren overlast hebben ervaren van
hondenpoep, afgeleid uit de Leefbaarheid en Veiligheid onderzoeken (paragraaf 4.4.).

4.1

Wijklijn

De Wijklijn is de centrale ingang van de gemeente voor klachten, suggesties of reacties over
onder andere aan het hondenbeleid gerelateerde zaken. In de periode 2000 tot en met eind 2003
zijn er bij de Wijklijn 486 meldingen binnengekomen. Tabel 4.1 laat een onderverdeling naar wijk
zien. Voor het jaar 2002 ontbreekt een deel van de gegevens en is daarom niet weergegeven.
Wanneer we kijken naar de periode tussen 2000 en 2003 zien we een stijging van het aantal
meldingen in de wijken Binnenstad, Krispijn, Reeland, Crabbehof/ Zuidhoven, Sterrenburg en
Stadspolders.
Tabel 4.1 laat ook zien hoeveel van de meldingen betrekking hadden op borden in het
hondengebied en hoeveel meldingen betrekking hadden op vuil, hondenpoep. Het aantal
meldingen dat betrekking had op borden is gestegen van 11 in 2000 tot 64 in 2003. Het aantal
meldingen over hondenpoep is ook aanzienlijk toegenomen, van 79 in 2000 tot 154 in 2003.
Tabel 4.1: Aantal meldingen bij Wijklijn met betrekking tot hondenbeleid
Binnenstad
Krispijn
Reeland
Staart
Crabbehof/ Zuidhoven
Sterrenburg
Dubbeldam
Stadspolders
betrekking op borden hondengebied/ verbod
betrekking op vuil hondenpoep

4.2

2000
6
6
7
3
6
26
14
22

2001
25
8
11
3
11
25
13
17

2003
37
23
23
11
24
42
14
44

11
79

28
85

64
154

Beleidslijn

Naast de Wijklijn kunnen Dordtenaren ook bij de Beleidslijn terecht voor suggesties voor het
verbeteren van het Dordtse hondenbeleid. Bij de beleidsmedewerker van de Beleidslijn komen via
verschillende kanalen (E-loket/ Web intake systeem, e-mail of telefonisch via Beleidslijn en
Wijklijn) klachten, suggesties en reacties binnen. Mede hierdoor is de omvang van het aantal
reacties dat binnenkomt bij de Beleidslijn moeilijk vast te stellen. In bijlage 5 wordt een greep uit
deze klachten, suggesties en reacties weergegeven.
Wat over het algemeen naar voren komt is dat er behoefte is aan verbodsborden bij andere
plekken dan alleen kinderspeelplekken (zoals andere groenvoorzieningen). Ook is er behoefte aan
regelmatige reiniging in plaats van incidenteel.
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4.3

Milieupolitie

De Milieupolitie heeft in Dordrecht onder andere als taak erop toe te zien dat hondenbezitters zich
aan de regels houden. Voor het niet opruimen van de hondenpoep kunnen zij de hondenbezitter
een waarschuwing geven of een boete uitdelen van rond de 50 euro.
Tabel 4.3 laat zien dat het aantal waarschuwingen in 2003 enorm is toegenomen ten opzichte
van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de gehanteerde aanpak. In het kader van
handhaving van het hondenbeleid heeft de Milieupolitie in het begin van 2003 hondenbezitters
die zich niet aan de regels hielden een waarschuwing gegeven. In de loop van 2003 is de
Milieupolitie overgegaan tot het uitdelen van boetes.
Tabel 4.3: Aantal bekeuringen en waarschuwingen met betrekking tot het hondenbeleid
aantal bekeuringen
2000
72
2001
75
2002
113
2003
195
*) bij benadering

4.4

aantal waarschuwingen
niet geregistreerd
48
157
500*

Leefbaarheid en Veiligheid

De mate waarin de Dordtse burger in de afgelopen jaren overlast heeft ervaren van hondenpoep
hebben we afgeleid uit de Leefbaarheid & Veiligheidsonderzoeken uit 1997, 1999, 2001 en
2003.
Tabel 4.4 laat zien dat men in 2003 minder dan gemiddeld vaak hondenpoep constateert in de
wijken Dubbeldam en Crabbehof/ Zuidhoven, Staart, Wielwijk, Sterrenburg en Stadspolders.
Bewoners van de overige wijken constateren dit juist vaker dan gemiddeld.
In Wielwijk is het aandeel inwoners dat aangeeft dat hondenpoep vaak voorkomt aanzienlijk
gedaald in vergelijking met de jaren daarvoor. Ook in Reeland is sprake van een forse daling; bij
deze wijk is de situatie in 2003 vergelijkbaar met die in 1999. Voor de overige wijken is de
situatie weinig veranderd.
Tabel 4.4: Mate waarin hondenpoep vaak voorkomt naar wijk (%)
Binnenstad
Noordflank
Oud Krispijn
Nieuw Krispijn
Reeland
Staart
Wielwijk
Crabbehof/ Zuidhoven
Sterrenburg
Dubbeldam
Stadspolders
Dordrecht

1997
57
59
63
52
53
40
57
38
40
18
43

1999
56
55
60
49
46
30
54
40
35
25
37

2001
58
53
60
57
57
41
54
30
44
34
43

2003
50
58
60
55
44
35
36
31
36
30
37

46

43

47

42

Bijlagen
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1. Vragenlijst hondenbezitters
1.

A.

Bent u of iemand anders in uw huishouden in het bezit van één (of meerdere) hond(en)?

□ ja

□ nee, ----> einde vragenlijst

HONDENUITLAATBELEID

2.

Heeft u momenteel in uw buurt vaak, soms, of (bijna) nooit last van hondenpoep op straat?

3.

Is de overlast van hondenpoep in uw buurt in het afgelopen jaar veranderd?

4.

Weet u dat de gemeente Dordrecht in het kader van het hondenuitlaatbeleid in het voorjaar
van 2003 nieuwe (honden)uitlaatvoorzieningen heeft aangelegd?

□ vaak
□ soms

□ ja, er is MEER overlast
□ ja, er is MINDER overlast
□ weet niet/ geen mening
□ ja

□ (bijna) nooit
□ weet niet/ geen mening

□ nee, er is ongeveer evenveel overlast
□ nee, er was geen overlast

□ nee ----> gaat u naar vraag 6

5.

Hoe bent u hiermee bekend geraakt? (meerdere antwoorden mogelijk)

6.

Heeft u in het afgelopen jaar een hondenuitlaatkaart ontvangen?

7.

Heeft u de hondenuitlaatkaart gelezen?

8.

Bent u tevreden over de informatie op de hondenuitlaatkaart?

9.

Als u niet tevreden bent, kunt u aangegeven waarom u niet tevreden bent?

10.

Weet u dat u de hondenpoep van uw hond buiten de losloopterreinen en hondentoiletten
direct zelf moet opruimen?

□ via de Hondenuitlaatkaart (folder)
□ via familie, vrienden, kennissen
□ via driehoeksborden op straat

□ ja
□ ja

□ ja ----> gaat u naar vraag 10

□ ja

□ de betreffende voorziening (in de buurt) gezien
□ via gemeentelijke website www.dordrecht.nl
□ anders, namelijk:

□ nee ----> gaat u naar vraag 10
□ nee ----> gaat u naar vraag 10
□ nee

□ nee
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11.

Weet u dat (met uitzondering van de losloopterreinen, de hondentoiletten en de
hondenspeelveldjes) uw hond aangelijnd moet zijn?

□ ja

□ nee

12.

Weet u dat kinderspeelplekken verboden zijn voor honden?

13.

Heeft u een honden (uitlaat)voorziening in uw naaste omgeving?

14.

Ervaart u hier overlast van?

15.

Als u overlast ervaart, kunt u aangeven waar u (soms) overlast van heeft?

16.

Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven of u het daar mee eens of oneens bent?

□ ja

□ nee

□ ja

□ ja

□ nee ----> gaat u naar vraag 16

□ soms

□ nee ----> gaat u naar vraag 16

eens

□
B. hondenbezitters ruimen de hondenpoep op straat vaak niet op □
C. er zijn te veel uitlaatvoorzieningen in de buurt
□
D. kinderen kunnen niet meer spelen waar dat vroeger wel kon
□
E. sinds de nieuwe voorzieningen er zijn,heb ik meer (stank)overlast □
F. honden poepen minder vaak op straat dan vroeger
□
G. op kinderspeelplaatsen komt hondenpoep bijna niet meer voor □
A. honden zijn in de buurt vaak niet aangelijnd

B.
17.

oneens

□
□
□
□
□
□
□

weet niet/
geen mening

□
□
□
□
□
□
□

VOORZIENINGEN
Hoe vaak laat u uw hond uit op de volgende plaatsen? (Kruis per voorziening een vakje
aan)
losloopterrein

vaker dan één keer per dag
één keer per dag
één of twee keer per week
één of twee keer per maand
vrijwel nooit

□
□
□
□
□

hondentoilet

□
□
□
□
□

(honden)
speelveld

□
□
□
□
□

27
Kunt u, indien van toepassing, aangeven waarom u soms of vrijwel nooit gebruik maakt
van de voorziening? (meerdere antwoorden mogelijk)
losloopterrein
A. de loopafstand tot de voorziening is te groot
B. de honden vechten met elkaar bij de voorziening
C. de voorziening is te vies
D. er zijn te weinig voorzieningen in de buurt
E. anders, namelijk

18.

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

(honden)
speelveld

□
□
□
□
□

Laat u uw hond uit op de volgende plaatsen? (Kruis per onderdeel een vakje aan)
A in de buurt op straat
B. in de buurt in de goot
C. in de buurt in de bosjes
D. in de tuin of op eigen terrein
E. kinderspeelplekken
F. anders, namelijk

19.

hondentoilet

ja

soms

nee

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Ruimt u de hondenpoep van uw hond (buiten de losloopterreinen en hondentoiletten) direct
zelf op?

□ ja, altijd----> gaat u naar vraag 21

□ ja, soms

□ nee

20.

Waarom ruimt u de hondenpoep (soms) niet op? (meerdere antwoorden mogelijk)

21.

Bent u in het afgelopen jaar wel eens aangesproken door een medewerk(st)er van de
Milieucontrole of Stadswacht omdat u de poep van uw hond niet opruimde?

□ ik vergeet iets mee te nemen om het op te ruimen
□ te weinig afvalbakken in de buurt
□ poep van kat/paard wordt ook niet opgeruimd

□ ja

22.

□ dat vind ik vies
□ ik wist niet dat dat moest
□ anders, namelijk:

□ nee

Heeft u in het afgelopen jaar wel eens een bekeuring gehad voor het niet opruimen van de
poep van uw hond?

□ ja

□ nee
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C.
23.

KLACHTEN
Heeft u wel eens een klacht/ suggestie/ reactie over hondenpoep of aan honden
gerelateerde zaken ingediend bij de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ ja, per brief
□ ja, via de telefoon

□ ja, via het E-loket (internet)
□ nee ----> gaat u naar vraag 26

24.

Waar ging deze klacht/ suggestie/ reactie over? (meerdere antwoorden mogelijk)

25.

Bent u tevreden over de manier waarop de klacht/ suggestie/ reactie is afgehandeld? (Kruis
per onderdeel een vakje aan)

□ afvalbakken
□ gedrag van hondenbezitters
□ anders, namelijk:

ja
deels
nee
geen mening/ n.v.t

□ melden van vandalisme bij uitlaatvoorzieningen
□ schoonmaken uitlaatvoorzieningen

brief

telefoon

E-loket (internet)

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Kunt u aangegeven waarom u (deels) ontevreden bent?

26.

Heeft u nog verbetersuggesties of andere opmerkingen?

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING
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2. Vragenlijst Stadspanel

onderdeel hondenuitlaatbeleid (Dordtenaren zonder hond)

1.

Heeft u momenteel in uw buurt vaak, soms, of (bijna) nooit last van hondenpoep op straat?

2.

Is de overlast van hondenpoep in uw buurt in het afgelopen jaar veranderd?

3.

Weet u dat de gemeente Dordrecht in het kader van het hondenuitlaatbeleid in het voorjaar
van 2003 nieuwe (honden)uitlaatvoorzieningen heeft aangelegd?

□ vaak
□ soms

□ (bijna) nooit
□ weet niet/ geen mening

□ ja, er is MEER overlast
□ ja, er is MINDER overlast
□ weet niet/ geen mening

□ nee, er is ongeveer evenveel overlast
□ nee, er was geen overlast

□ ja

□ nee ----> gaat u naar vraag 5

4.

Hoe bent u hiermee bekend geraakt? (meerdere antwoorden mogelijk)

5.

Weet u dat de hondenbezitter de hondenpoep van zijn of haar hond buiten de
losloopterreinen en hondentoiletten direct zelf moet opruimen?

□ via de huis-aan-huis folder
□ via familie, vrienden, kennissen
□ via driehoeksborden op straat

□ ja

6.

□ de betreffende voorziening (in de buurt) gezien
□ via gemeentelijke website www.dordrecht.nl
□ anders, namelijk:

□ nee

Weet u dat (met uitzondering van de losloopterreinen, de hondentoiletten en de
hondenspeelveldjes) honden aangelijnd moeten zijn?

□ ja

□ nee

7.

Weet u dat kinderspeelplekken verboden zijn voor honden?

8.

Heeft u een honden (uitlaat)voorziening in uw naaste omgeving?

9.

Ervaart u hier overlast van?

10.

Als u overlast ervaart, kunt u aangeven waar u (soms) overlast van heeft?

11.

Bent u tevreden over de huidige (uitlaat)voorzieningen in uw buurt?

□ ja

□ nee

□ ja

□ ja

□ ja
□ deels

□ nee ----> gaat u naar vraag 11

□ soms

□ nee ----> gaat u naar vraag 11

□ nee
□ weet niet/ geen mening
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12.

Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven of u het daar mee eens of oneens bent?
eens

□
B. hondenbezitters ruimen de hondenpoep op straat vaak niet op □
C. er zijn te veel uitlaatvoorzieningen in de buurt
□
D. kinderen kunnen niet meer spelen waar dat vroeger wel kon
□
E. sinds de nieuwe voorzieningen er zijn,heb ik meer (stank)overlast □
F. honden poepen minder vaak op straat dan vroeger
□
G. op kinderspeelplaatsen komt hondenpoep bijna niet meer voor □
A. honden zijn in de buurt vaak niet aangelijnd

13.

oneens

□
□
□
□
□
□
□

weet niet/
geen mening

□
□
□
□
□
□
□

Heeft u wel eens een klacht/ suggestie/ reactie over hondenpoep of aan honden
gerelateerde zaken ingediend bij de gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ ja, per brief
□ ja, via de telefoon

□ ja, via het E-loket (internet)
□ nee ----> gaat u naar vraag 16

14.

Waar ging deze klacht/ suggestie/ reactie over? (meerdere antwoorden mogelijk)

15.

Bent u tevreden over de manier waarop de klacht/ suggestie/ reactie is afgehandeld? (Kruis
per onderdeel een vakje aan)

□ schoonmaken uitlaatvoorzieningen
□ gedrag van hondenbezitters

ja
deels
nee
geen mening/ n.v.t

□ melden van vandalisme bij uitlaatvoorzieningen
□ anders, namelijk:

brief

telefoon

E-loket (internet)

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Kunt u aangegeven waarom u (deels) ontevreden bent?

16.

17.

Bent u of iemand anders in uw huishouden in het bezit van één (of meerdere) hond(en)?

□ ja

□ nee

Heeft u verbetersuggesties of andere opmerkingen?
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3. Aanvullende tabellen hondenbezitters uitgesplitst naar wijk
Hondenbezitters
Tabel 1 laat de verdeling van de hondenbezitters in de onderzoeksgroep naar wijk zien. De
respons is in de wijken Reeland, Wielwijk en Crabbehof/ Zuidhoven lager dan gemiddeld.
Tabel 1: Responspercentage naar wijk (n=1.250)
responspercentage
54
52
52
48
36
51
40
40
54
47
55

Binnenstad
Noordflank
Oud Krispijn
Nieuw Krispijn
Reeland
Staart
Wielwijk
Crabbehof/ Zuidhoven
Sterrenburg
Dubbeldam
Stadspolders
Dordrecht
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Gebruik hondenuitlaatvoorzieningen
Hondenbezitters die in de wijken Wielwijk, Stadspolders en Dubbeldam wonen, laten hun hond
vaker uit op een losloopterrein dan gemiddeld. Met vaak bedoelen we hier één keer per dag of
vaker.
Hondenbezitters uit de wijken Binnenstad, Crabbehof/ Zuidhoven en Nieuw Krispijn maken vaker
gebruik van een hondentoilet dan gemiddeld.
In Crabbehof/ Zuidhoven en Staart, maken de hondenbezitters vaker dan gemiddeld gebruik van
een hondenspeelveld.
Tabel 2: Mate waarin men de hond één keer per dag of vaker uitlaat op de hondenuitlaatvoorziening (%)
losloopterrein
hondentoilet (honden)speelveld
Binnenstad
38
38
5
Noordflank
42
19
19
Oud Krispijn
49
20
9
Nieuw Krispijn
47
30
10
Reeland
72
13
19
Staart
73
13
22
Wielwijk
86
24
19
Crabbehof/ Zuidhoven
62
31
23
Sterrenburg
71
20
18
Dubbeldam
76
12
10
Stadspolders
77
15
16
Dordrecht

66

19

15
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Hondenbezitters die in de wijken Binnenstad, Noordflank en Oud-Krispijn wonen, laten hun hond
minder vaak uit op een losloopterrein. Met minder vaak bedoelen we hier één of twee keer per
week of minder.
Op het hondentoilet laten de hondenbezitters uit de wijken Noordflank en Staart hun hond minder
vaak uit dan gemiddeld
Hondenbezitters uit de wijken Binnenstad, Oud-Krispijn en Sterrenburg laten hun hond minder
vaak uit op een (honden)speelveld dan gemiddeld.
Tabel 3: Mate waarin men de hond één of twee keer per week of minder uitlaat op de hondenuitlaatvoorziening (%)
losloopterrein
hondentoilet (honden)speelveld
Binnenstad
41
43
51
Noordflank
39
50
44
Oud Krispijn
33
47
47
Nieuw Krispijn
23
27
33
Reeland
19
41
31
Staart
13
49
38
Wielwijk
10
24
14
Crabbehof/ Zuidhoven
15
27
31
Sterrenburg
21
47
47
Dubbeldam
17
41
37
Stadspolders
13
32
31
Dordrecht

21

41

39

Wat betreft het direct zelf opruimen van de hondenpoep, ruimen de hondenbezitters uit de wijken
Binnenstad, Crabbehof/ Zuidhoven en Noordflank de hondenpoep vaker dan gemiddeld direct op.
De hondenbezitters uit de wijken Nieuw-Krispijn en Reeland ruimen vaker dan gemiddeld de
hondenpoep nooit op.
Tabel 4: Mate waarin men de hondenpoep direct zelf opruimt (%)
Binnenstad
Noordflank
Oud Krispijn
Nieuw Krispijn
Reeland
Staart
Wielwijk
Crabbehof/ Zuidhoven
Sterrenburg
Dubbeldam
Stadspolders
Dordrecht

altijd
58
54
49
33
40
51
26
57
45
38
49

soms
28
29
21
26
20
21
47
17
27
33
25

nee
14
17
31
41
40
28
26
26
28
29
26

47

26

27
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4. Verbetersuggesties en andere opmerkingen
Binnenstad/ Centrum:
Afvalbakken gelijk verdelen over de Binnenstad.
Meer afvalbakken langs de Singel.
Overlast hondenpoep van het pad achter de bibliotheek tot aan de Grote Markt.
Losloopterrein op Enecoterrein.
Terrein Blekersdijk is te klein en het plastic rooster komt er doorheen. Graag meer
voorzieningen in de buurt.
Gevaarlijke locatie Spuiboulevard.
Graag drollenzuiger langs de Groenedijk die hele strook schoonmaakt en niet alleen 20
cm langs de rand.
Gevaarlijke locatie groenstrook langs de Spuiboulevard.
Hondentoilet Buiten Walevest slaat nergens op.
Meer controle op loslopende honden, vooral Buddinghplein.
Krispijn
Reeland
Staart
Wielwijk
-

Gevaarlijke locatie losloopterrein Brouwersdijk.
Meer afvalbakken langs de Dokweg.
Graag hondenuitlaatplaats van het gras in het midden van de Mauritsweg tot de
Krispijnseweg.
Stukje van Julianaweg afzetten voor losloopterrein.
Graag speelvelden in de buurt van de Viottakade. Mogelijkheid hond los te laten lopen
langs de Vlietweg, spoorlijn.
Gevaarlijke locatie Brouwersdijk, Julianaweg.
De lading van de poepopzuigwagen niet lozen (en spoelen) in de vijver van de
Viottakade/ Hugo de Grootlaan/ Jan Vethkade.
Meer voorzieningen in omgeving van Hendrikstraat.
Voetpad onder aan de Wantijdijk (dan blijf je uit de buurt van wandelaars en fietsers
op de Wantijdijk).
Vaker maaien van losloopterrein, strook langs het Wantij.
Meer verlichting bij hondenuitlaatplaats Dordt ’90 veld.
Vaker maaien bij Houweningestraat/ Crayensteynstraat.
Hondentoilet Tulpstraat vergroten met een ‘groen’ gedeelte in plaats van tegels.
Verlichting in het parkje aan de Haringvlietstraat.
Meer afvalbakken langs de Maasstraat.
Toegankelijk maken van losloopterrein aan A. Kosterstraat. Omringd door bosjes met
een modderig pad naar dit terrein. Graag stenen toegang.
Vaker maaien langs het voetpad aan het Wantij (pr. Hendrikbrug-voetbalveld)
Vaker maaien van losloopgebied Wantijdijk.
Vandalisme in het Wielwijkpark, bordjes op de paaltjes vernield, nooit vervangen.

Crabbehof
Gevaarlijke locatie losloopterrein Crabbehof.
Vaker maaien bij uitlaatstrook op grens Crabbehof/Wielwijk aan de Zuidendijk.
Plaatsen van hekken rondom losloopterrein Zuidendijk (bij drukke wegen).
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Sterrenburg:
Verlichting bij losloopterrein Oostkil (Puttenstein) en Rustenburgpark.
Plaatsen van extra bank in Sterrenburgpark (sociale functie oudere hondenbezitters).
Uitlaatvoorziening aan beide zijden van de Wieldrechtse Zeedijk.
Vaker maaien van losloopterrein Schenkeldijk aan een kant in zijn geheel en niet alleen
een smalle strook. En vaker dan 2x per jaar.
Meer hondentoiletten bij Eddingtonweg.
Meer hondentoiletten en losloopterreinen en speelvelden in het gebied tussen
Leeuwstraat, Keplerweg en Galileilaan.
Dubbeldam
Meer controle in het Dubbelmondepark.
Terugkerende stankoverlast van hondenpoep bij bomen bij Dwarsstraat.
Meer controle op fietspad in de wijk Dubbeldrecht.
Graag afvalbakken aan de Stevensweg.
Zet losloopterrein af met een hek bij Dubbelsteynlaan Oost.
Stadspolders:
Meer verlichting op Bildersteeg.
Vaker maaien op losloopterrein Bildersteeg.
Gevaarlijke locatie losloopterrein Bildersteeg (locatie aan brommers en fietsers
duidelijk maken).
Vandalisme op de Noordendijk tussen Oudendijk en Bildersteeg nieuwe losloopbordjes
kapot. Plaatsen van afvalbakken.
Vaker maaien van losloopterrein Stadspolders.
Meer controle op de Middelweg, Vissershoek.
Graag omheinde speelplek voor honden met voorzieningen bij het speelveld bij Simon
Vestdijkerf, zoals beloofd in folder.
Meer borden ‘verboden voor honden’, bijvoorbeeld op het Koeleveld in Stadspolders.
Overig
-

Ook hondenpoepzuiger in andere wijken dan het centrum.
Een rand van tegels langs de stoeprand van het gras of een pad in het midden van het
plantsoen, voorkomt dat men op de rijweg moet lopen.
In nieuwe wijk de Hoven wordt het maaibeleid verhoogd, terwijl de wijk er nog niet
eens is!?
Meer afvalbakken. Als je verder van het centrum gaat is geen bak meer te vinden,
loop je lang met je zakje.
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5. Een greep uit de klachten, suggesties en reacties ingediend bij de
gemeente
E-loket/ Web intake systeem:
Stankoverlast van hondenpoep op straat vlakbij school de Regenboog op de hoek
Hunzeweg/ Volkerakweg.
Graag grasveld tussen Boris Pasternakerf en JP Sartre-erf aanwijzen als speelplek
(ook via Wijklijn).
Graag verbodspaaltjes in Arentsburg, ook bij scholen (ook via Wijklijn).
Graag verbodsbord bij groenvoorziening bij Iroko (alleen bij kinderspeelplek, wel
tijdelijk meer controle) (ook via Wijklijn).
Ongenoegen over besteding hondenbelasting. Geen hondentoilet, vies en
onhygiënisch. Plaats urineerpaaltjes en afvalbakjes door hele stad.
E-mail of telefonisch bij Beleidslijn:
Teleurstelling over uitvoering hondentoilet Blekersdijk: haag is niet goed.
Het bosje in Louterbloemen, voorheen uitlaatplaats voor honden staat op de nieuwe
uitlaatkaart niet meer als hondenuitlaatplaats aangegeven.
In buurt van Sandenburg is het niet duidelijk wat nu precies losloopterrein is
(schoonmaken duidelijk aangeven).
Graag scheiding tussen uitlaatvoorziening en speelplek op Jagerweg.
Graag uitlaatstrook in omgeving Prattenburg (dient schriftelijk verzoek in?).
Graag paaltje hondenverbod bij kinderspeelveld Vredenburg.
Melding vandalisme bij hondenspeelveld.
Verzoek om fysieke barrière tussen kinderspeelveld en losloopterrein (kan niet in
verband met stedenbouwkundige aspecten).
Graag nieuwe speelplek bij Walenburg.
Graag verbodsbord bij grasveldje voor woning Palissander vanwege overlast
hondenpoep.
Terugplaatsen van verbodsborden bij van Hogendorpplantsoen (meer toezicht+
speelverzoek).
Verzoek schoonmaak plantsoenbak Vleeshouwerstraat (hotspotlijst).
Verzoek Vest op hotspotlijst.
Verzoek speelplek aan de Vlietweg.
Locatie hondentoilet Buiten Walevest staat op plaats waar normaal gesproken de
loopbrug van de boot van het Rode Kruis ligt.
Wijklijn melding
Verzoek om aan de dijk (bij de Cannenburg) een hondentoilet te creëren.
Graag grasveld tussen Boris Pasternakerf en JP Sartre-erf aanwijzen als speelplek.
Graag controle op naleven regels bij Tafelberg (opruimplicht, loslopende honden).
Stankoverlast van hondenpoep aan zijkant van Grafelijkheidsweg (incidenteel? Extra
inzet handhaving?).
Overlast op binnenveld bij Loevestein. Graag verbodspaaltje aan overzijde van
speelveld.
Plaatsen van verbodsbord bij Mina Kruseman-erf (geen bord, wel extra inzet
milieupolitie).
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