Bijlage 3 meldingen inwoners
De volgende meldingen, vragen en opmerkingen zijn er sinds 2017 binnengekomen van bewoners (periode januari 2017-april 2020)
De meldingen zijn gecategoriseerd volgens de 5V- strategie van de visie
Visie












Vraag over het hondenpoepbeleid (1x)
Inwoner wilt graag het aantal hondenbezitters van de gemeente Dalfsen weten
Vraag of de gemeente iets heeft opgenomen in het beleid over het muilkorven van honden.
Vraag over de honden en zwerfafval enquête
Suggesties voor het hondenbeleid en de voedselbank
Vraag om exemplaar van het hondenbeleid
Zienswijze hondenbeten
Verbod bord plaatsen (3x)
Vraag over de losloopgebieden (1x)
Vraag over muilkorfbeleid
Voorlichting







Informatie over hondenpoep (2x)
Vraag om overzicht hondenlosloopgebieden (2x)
Informatie over hondenpoepzakjes
Iemand wil het aantal hondenbezitters weten
Honden hebben last van de Eikeprocessierups (13x)
Voorzieningen




















Informatie over hondenpoepzakjes
Vraag over honden losloopgebieden (3x)
Vraag over honden uitlaatplekken (2x)
Vraag over hondenzwemmen
Vraag over honden uitlaatservice/ voorwaarden van de gemeente Dalfsen
Vraag of er getraind mag worden met honden van de hondenbrigade
Te weinig hondentoiletten (13x)
Iemand wil iets beginnen met honden en zoekt locatie
Hondentoiletten zijn vol (14x)
Te weinig losloopgebieden (3x)
Kapot hondentoilet (3x)
Verkeerde plaatsing hondentoilet (1x)
Gat waar een hondentoilet wordt gemaakt ligt open
Speelhonden voor honden moet gemaaid worden
Verzoek omheining losloopplekken (2x)
Verzoek om een hondenspeeltuin
Hondentoilet is stuk (1x)
Hondentoiletten staan op verkeerde plaats
Verbalisering










Overlast hondenpoep (39x)
Loslopende honden (12x)
Overlast hondenpoep
Bijtincident (5x)
Aangevallen door loslopende honden (1x)
Agressieve loslopende honden (4x)
Overlast blaffende honden (3x)
Onveilige situaties van overgang wel/niet hondenlosloopgebied
Verantwoording





Mensen spreken elkaar aan op het niet opruimen van hondenpoep
Mensen spreken elkaar aan op loslopende honden buiten losloopgebied (1x)
Twitter bericht over hondenpoep controle0
Hondenbelasting








Vraag over de hondenbelastingcontrole
Aanmelding hondenbelasting (3x)
Vraag over de hondenbelasting (25x)
Vraag over beleidsregels hondenbelasting (1x)
Vraag over hondenbelasting penningen (1x)
Vraag over hondenbelasting controle

Burgerinitiatieven







Speelweide voor honden realiseren
Suggestie over opruimen hondenpoep
Vraag over hondenzwemmen
Suggestie over hondenbeleid en de voedselbank
Suggesties over hondenpoepbeleid
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