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Uitslagen enquête hondenpoep 2019 
 

Leeswijzer: 

In de totale aanpak hondenbeleid welke is vastgesteld wordt uitgegaan van een ‘positieve benadering’ 

waarbij de hondenbezitters centraal staan. Er wordt uitgegaan van de 5 V-strategie, namelijk Visie, 

Voorlichting, Voorzieningen, Verbalisering en Verantwoording.  

De uitslagen van de enquête zijn onderverdeeld onder deze 5 V-categorieën.  

Het nummer voor elke vraag verwijst naar de vraag in de enquête.  

  

Algemeen 

 De enquête is afgenomen in de periode van 5 tot en met 19 oktober 2019 

 De enquête is uitgezet onder mensen die de onderzoek app op de telefoon hebben. Dat waren 

naar schatting 1100 mensen. Daarnaast zijn er random nog tussen de 1000-1500 brieven 

verstuurd.  

 Er hebben 161 mensen deelgenomen aan de enquête 

 In totaal hebben 141 van de 166 mensen de vraag beantwoord of ze in het bezit zijn van een 

hond(en). Daarvan geven 37 mensen aan in het bezit te zijn van een hond(en) en 107 mensen 

geven aan geen hond(en) te bezitten. 

 

1) Wat is uw geslacht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wat is uw leeftijd? 

 
 

79; 49%

82; 51%

Man Vrouw
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3) In welke kern woont u? 

 
 

 

11) Wat is (in het algemeen) uw relatie met honden? 

 
 

 

10) Hoeveel honden heeft u? 
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Voorzieningen 

 

4) In deze vraag wordt de nadruk gelegd op mogelijke aandachtspunten voor de gemeente in het 

onderhoud bij u in de buurt. Kunt u aangeven welke aandachtspunten voor uw kern van toepassing 

zijn? 

 

 

5)  De onderstaande stellingen hebben betrekking op het schoonhouden van de openbare ruimte. Kunt u 

voor elk van de volgende stellingen aangeven hoe u over deze stellingen denkt? 
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15) Zijn er in uw kern voldoende plaatsen om honden los te laten lopen? 

 
 

 

17) Zijn er in uw kern voldoende hondentoiletten om hondenpoep in de kunnengooien? 

 
 

18) Staan deze hondentoiletten op de goede plaatsen? 

 
  

Nee geef toelichting: 

 

Voorlichting 

 Weet niet waar ze staan     

 Ik heb ze nog niet gezien. 

     

Voorzieningen 

 Het zou handig zijn als ze vlak bij een losloop plaats staan en niet een eind verder  

 Er staan er geen.     

 Ze staan veel buiten de dorpskern en mensen zijn lui  
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19) Worden hondentoiletten voldoende schoongehouden? 

 
 

24) Waar moet de gemeente vindt u meer aandacht aan besteden? 

 
 

Anders namelijk: 
 

Voorlichting 

 Borden verboden honden uit te laten plaatsen op de speelplaatsen 

 Gehoorzaamheidcursus aanbieden aan hondenbezitters 

 Duidelijk communiceren van regels op speelvelden 

 
Voorzieningen 

 Meer hondenpoepbakken plaatsen bij honden uitlaatplaatsen of meer bakken plaatsen in de wijk. 

 Meer handhaven op opruimplicht 

 In elke  wijk een honden uitlaatplaats maken.  

 Poepzakjes plaatsen bij de hondentoiletten 

 Speeltuinen vrijhouden van honden en kattenpoep 

 Uitlaatplaats voor honden maken wat is afgeschermd zodat honden kunnen rennen en spelen. 

 De voorzieningen zijn prima, maar worden niet nageleefd 

 
Verbalisering 

 Het valt mij op dat er weer vaker hondenpoep op straat/stoepen ligt. Optreden door ordebewakers 

blijft nodig. En ook elkaar erop aan spreken. Verder is het mooi als ieder zijn eigen buurt/straat een 

beetje bijhoudt. 

 Beter controle op de opruimplicht  

 Meer handhaven op niet aangelijnde honden 

 Meer handhaven op opruimen hondenpoep 

 Regelmatig posten bij overlast locaties 

 Verbod bordjes plaatsen 
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Verantwoording 

 Hondenbezitters aanspreken op gedrag 

 
Hondenbelasting 

 Kattenpoep aanpakken. Alles van de honden wordt netjes in de bakken gedaan, maar de katten 

poepen overal...zelfs in de tuinen van andere bewoners. Hef belasting op katten, dan kan dat geld 

gebruikt worden om die strikt op te ruimen. 

 Hondenbelasting in het buitengebied afschaffen 

 
  
Hondenbeleid 

 

12) Bent u op de hoogte van het hondenbeleid van de gemeente? 

 
 

13a) Welk rapportcijfer geeft u het hondenbeleid in uw eigen gemeente? 

          
 

Hieronder het rapportcijfer met de toelichting 

 

Visie  

10: Het hondenbeleid is duidelijk, zodat ze geen overlast kunnen bezorgen 

8: Regels hiervoor zijn duidelijk 

8: Prima beleid, helaas houden veel hondenbezitters zich er niet aan 

8: Beleid is goed, maar de hondenbelasting vind ik onzin. Ook katten veroorzaken overlast en daar wordt 

geen belasting over betaald. 

8: Beleid is helder 

8: Volgens mij zijn de maatregelen voldoende bekend bij de hondenbezitters 

8: Het hondenbeleid gelezen. Kan ik mij wel in vinden. Las onlangs dat er gratis poepzakjes af te halen zijn. 

Vraag me af of het merendeel van de hondenbezitters daar mee bekend is. 

8: Beleid is prima. Niet alle mensen houden zich er helaas aan... 

8: Prima opgesteld beleid. 

8: Ik ondervind geen hinder van honden in de gemeente. Kennelijk is het goed geregeld.  

8: Ik kom weinig problemen tegen met honden of hondenpoep als ik door Dalfsen loop 

7: Niet echt wat aan te merken 

7: Is goed genoeg 
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7: Prima zo  

7: Ik heb er over het algemeen geen last van, ook niet van poep. 

7: Beleid is duidelijk 

7: Zijn voldoende aanwezig om overlast te voorkomen 

7: Lijkt me een goed beleid 

6: Gemeente doet het redelijk goed m.i. 

6: Goed 

6: Losloopgebieden in de bebouwde kom deugt niet, niet elke hond is even vriendelijk, cynisch bedoeld, de 

honden kunnen er niks aan doen, eigenaren zijn zich altijd niet bewust dat honden niet altijd goed met 

elkaar overweg kunnen, kans op vechten, met alle gevolgen van dien. Dus aanlijnplicht is wenselijk 

5: Het beleid is prima, de handhaving ervan laat echter zeer te wensen over. 

3: Een hond moet los kunnen lopen als die onder controle is en opruim plicht is een goede zaak 

 

Voorzieningen 

10: Alles is goed geregeld, misschien is het handiger als er ook poepzakjes bij de bakken hangen maar 

geen noodzaak. 

8: Ik ben tevreden. Gemeente verstrekt hondenpoepzakjes en er staan hondenpoeptoiletten. 

8: De meeste hondenbezitters zie ik met een zakje rondlopen Wel vind ik een losloop gebied naast een 

fietspad raar(Bellingerweer) 

8: Genoeg deponeer hondenpoepzakjes  

8: Iets meer vrije loopplekken zou helpen tegen de poep overlast  

8: Veel mogelijkheden voor uitlaten maar ook de middelen om het netjes te houden zijn beschikbaar 

8: Veel poepafvalbakken 

7: Er zijn hondentoiletten, maar niet iedereen neemt de moeite om ze te gebruiken. 

7: De hondenloslaat plekken zijn niet logisch vlak naast een drukke weg bijv. bij t feestterrein wel 

voldoende afvalbakken en fijn dat er gratis poepzakjes zijn bij het kulturhus die biologisch afbreekbaar zijn  

7: Mooi dat de hondenliefhebber gratis zakjes kunnen halen bij de gemeente, daar betalen ze 

hondenbelasting voor.  Mag misschien wel vermeld staan in de Marskramer. 

7: Poep zakjes, opruimbakken, losloop gebieden. 

7: Nu worden poepzakjes dichtgeknoopt en tussen het groen gesmeten. Meer opvangmogelijkheden en 

dan ook bijtijds leegmaken 

7: Ik pleit voor meer losloopgebieden waar honden lekker kunnen spelen en ravotten met andere honden! 

Ik stel het gratis ter beschikbaar stellen van de gemeente van hondenpoepzakjes erg op prijs! Ik constateer 

dat de meeste hondenbezitsters zich keurig houden aan de opruimplicht! Ik vind het wel belachelijk dat een 

hondeneigenaar wel belasting moet betalen, maar een katteneigenaar niet! Ook katten gaan naar buiten, 

niet aangelijnd en poepen in andermans tuin of in openbare gebieden zoals weilanden of bos! Voor 

katteneigenaren geldt echter geen opruimplicht en zij hoeven geen belasting te betalen! Tevens zijn er 

gemeenten waar hondeneigenaren geen belasting hoeven te betalen terwijl in andere gemeente eigenaren 

veel belasting moeten betalen! Rechtsongelijkheid ten top!  

7: Voldoende hondenpoep bakken en uitlaat gebieden. 

7: Het is fijn dat er losloopgebieden zijn. 

7: Er zouden her en der wat honden poepzak distributeurs mogen komen 

7: Veel ruimte en groen, dus automatisch ook diervriendelijk. Gezien de omgeving/provincie is er ruimte 

genoeg om honden eens flink te laten rennen. Vraag me af of de Losloopgebieden in de dorpen zoveel 

meerwaarde hebben.  

7: Opruimplicht en de containers erg goed. En hondenverbod in speelplaatsen. Ik mis de verbod bordjes bij 

speelplaatsen. 

6: Voorzieningen zijn prima, opvolging minimaal 

6: Hondenbezitters mogen best wat meer betalen voor de vele hondenvoorzieningen die de gemeente 

heeft 

6: Er zou wat meer mogelijkheid moeten zijn voor het laten loslopen van honden. 

5: Goed dat er hondenpoepzakjes zijn maar raar dat er hondenbelasting wordt geheven.  

Ik onder vind meer last van katten 

4: Veel te weinig losloop gebieden En wat losloop gebied is, is direct naast een weg waar hard wordt 

gereden. Meerdere malen aangegeven bij gemeente. U doet hier niks mee. Het kan zo simpel zijn aan de 

Hulsterplassen….  Tevens wel bord dat het losloopgebied is, maar geen einde losloopgebied bord. Ook 



 

9 

aangegeven, u doet werkelijk niks met alles wat u aangereikt krijgt. Dus eigenlijk vraag ik mij af: waarom 

vul ik deze enquête in als u toch stug uw eigen beleid blijft volgen... 

4: Ik vind dat er te weinig hondentoiletten staan en te weinig losloopgebieden zijn 

3: Er wordt te veel geld uitgegeven aan hondenbakken. Mensen kunnen het ook zelf opruimen. Er zijn te 

weinig plekken waar honden los kunnen lopen. De hondenbelasting in het buitengebied is veel te hoog. Wij 

maken geen gebruik van de faciliteiten, maar betalen er wel voor. 

3: Te weinig losloop gebied 

 

Verbaliseren 

9: Er wordt door de gemeente voldoende gedaan om de hondenbezitters het gemakkelijk te maken nu is de 

beurt aan hen. Het is een 9, want handhaving door de gemeente kan iets beter. 

9: Ik vind het beleid goed, alleen jammer dat het niet wordt gecontroleerd. 

9: Ik Zie geen hondenpoep op straat. 

9: Ik zie weinig hondenpoep op straat en ik zie mensen met honden met een zakje of een schepje lopen. Ik 

zie weleens een loslopende hond, maar ze luisteren wel goed naar de baas. 

8: Ik heb nooit last van hondenpoep 

8: Weinig hondenpoep op straat en in het gras. Is in b.v. Zwolle en kampen wel anders. 

8: Strenger toezicht op loslopen en niet opruimen is nodig 

7: Het hondenbeleid, de handhaving lijkt minder te zijn 

7: Fijn dat honden aangelijnd moeten zijn. Maar ik zie nog te veel honden loslopen. Hier moet meer op 

gehandhaafd worden. Ook op het laten liggen van hondenpoep ook in het gras. Kinderen rennen hier 

doorheen 

7: Er ligt vaak hondenpoep op het gras. Nu het `s avonds weer eerder donker is, ligt er ook vaker 

hondenpoep op de stoep.  

7: Meer toezicht  

7: Er lopen nog te veel honden los en hondenpoep wat op de stoep of gras ligt. 

7: Dat honden aangelijnd zijn en dat hondenpoep niet mag blijven liggen  

7: Er is aandacht voor overlast door honden zonder een heksenjacht op hondenbezitters. 

6: Meer toezicht op opruimplicht mensen laten hun hond uit op de fiets en zien niet wat de hond doet 

6: Betere controle, beter losloopbeleid, in de bebouwde kom, géén losloopgebied, te druk met andere hond 

eigenaren, meeste eigenaren denken dat ze alleen lopen, dus niet! 

6: Poep op de stoep en plekken waar kinderen spelen dat moet niet voorkomen. Sommige mensen maakt 

het niet zoveel uit waar de hond poept dat kan dus beter. Fatsoen is belangrijk. 

6: Er zijn wel afvalemmers voor hondenpoep, maar in zie nog vaak hondenpoep op het gras/de paden in 

het park./de stoep/ Zelf in onze tuin. Vooral `s-avonds als men in beeld is of denkt dan word ik niet gezien.  

6: Er zijn wel afvalemmers voor hondenpoep. Toch zie ik tijdens het afwandelen nog veel poep liggen in het 

gras/stoep/wandelpaden. Ook in onze tuin weleens poep. 

6: Geen controle op loslopende honden en opruimplicht 

6: Het hondenbeleid kan er wel zijn, maar als mensen er zich niet aan houden, schiet het nog niks op 

6: meer handhaven 

6: Er is wel een opruimplicht, maar er kan niet gecontroleerd worden, waardoor er toch nog veel poep ligt. 

5: Ik weet dat moeilijk is om hondenbezitters op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Hondentoilet 

staan bijna op elke hoek straat. Toch op dit punt strenger zijn 

5: Er is geen toezicht op handhaving van het beleid 

5: Er ligt nog veel poep bij de vijver en in de Vossersteeg bij afvalbakken. Ik hoor nooit dat iemand bekeurd 

is voor het niet opruimen van de poep.   

5: Te vaak hondenpoep en kattenpoep op straat.  En heel veel mensen nemen geen zakje of schepje mee 

5: Ligt nog veel hondenpoep op grasstroken en stoep 

5: onze honden komen bijna niet van ons terrein af of we gaan met de auto naar het bos controles in de 

kern ben ik nog niet tegen gekomen. 

5: Te veel poep op speelplaatsen  

5: Het beleid is prima, de handhaving ervan laat echter zeer te wensen over. 

5: Te weinig handhaving 

3: Controle op hondenpoep en losloopgebieden schiet te kort. Controleurs lopen op verkeerde tijden 

3: Ik hoor veel klachten van voorbijgangers over meerdere honden die wel erg dreigend zijn (wandelaars 

hardlopers) ze zijn niet te vertrouwen. Veel bange mensen gaan er niet langs  
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3: Ik vind dat het beleid bij het gemeentehuis en de speeltuin daar al niet voldoende is laat staan dat deze 

ook voor katten moet gelden. Kattenpoep is gevaarlijk voor kinderen en zwangere vrouwen 

1: Hondenpoep heel groot probleem- zien nooit handhavers ondanks mijn verzoek-volgens wethouder 

afgelopen jaar drie waarschuwingen uitgedeeld- dit jaar nog geen enkele- rond de Polhaar vijver is het drie 

kaar per dag file lopen met meerdere loslopende honden- weinigen ruimen poep op- zien ondanks verzoek 

nooit handhavers- alle eenden en waterkipjes zijn inmiddels verdwenen- gemeente doe hier eindelijk eens 

iets aan!!!!!!!  

1: Hondenpoep zeer groot probleem, er wordt niets aangedaan-handhavers ondanks verzoek komen niet- 

volgens wethouder vorig jaar vijf waarschuwingen gegeven-drie bekeuringen- Handhavers diverse malen 

verzocht ronde te gaan doe- kijken andere kant uit- iedere dag is het file lopen met meerdere honden niet 

aan de lijn- alle watervogels zijn inmiddels uit vijver Polhaarweg verdwenen- honden file driemaal per dag- 

onmogelijk om in het gras te lopen- ondanks verzoek van aantal omwonende dit jaar nog niet een keer een 

controle geweest- grootste ergernis van de gehele buurt- eigenaren laten honden los en kijken andere kant 

op. Verzoeken komende maanden iedere week controle van handhavers.      

 

 

Verantwoording 

8: Het zou goed moeten werken, als iedereen zich daaraan houdt. Aanlijnplicht langs groenstrook achter 

Klipperstraat zou wenselijk zijn, verschillende doorgangen, kunt niet altijd zien wat er loopt, ik houd mijn 

hond aan de lijn, 50 kg hond, maakt niet uit wat voor weer, los is plons, kanaal in, maar er lopen wel 

anderen los, die níét even aardig zijn voor andere honden, kans op vechten, dus schade aan de honden. 

Dat is dus onverantwoord gedrag van baasjes, geen oog voor een ander, geen rekening houden met een 

ander, helaas. 

7: Er staan overal hondentoiletten in de buurt. Dus de eigenaar kan het zelf opruimen en wegwerpen. 

7: Hebt net snel doorgelezen. Ik vind dat hondenbezitsters ten alle tijden de poep van hun eigen hond 

moeten meenemen in een zakje. Ook wanneer in gras/struik is. 

6: Er ligt nu ik dit invul net weer hondenpoep bij ons voor op de stoep 

5: Laten we elkaar niet gek maken. Honden poepen en baasjes moeten net opruimen wanneer het op een 

hinderlijke plaats ligt. Ingewikkelder is het niet 

 

Hondenbelasting 

9: Geen belasting meer! Dan was het een 10. 

7: Ik pleit voor meer losloopgebieden waar honden lekker kunnen spelen en ravotten met andere honden! 

Ik stel het gratis ter beschikking stellen van de gemeente van hondenpoepzakjes erg op prijs! Ik constateer 

dat de meeste hondenbezitsters zich keurig houden aan de opruimplicht! Ik vind het wel belachelijk dat een 

hondeneigenaar wel belasting moet betalen, maar een katteneigenaar niet! Ook katten gaan naar buiten, 

niet aangelijnd en poepen in andermans tuin of in openbare gebieden zoals weilanden of bos! Voor 

katteneigenaren geldt echter geen opruimplicht en zij hoeven geen belasting te betalen! Tevens zijn er 

gemeenten waar hondeneigenaren geen belasting hoeven te betalen terwijl in andere gemeente eigenaren 

veel belasting moeten betalen! Rechtsongelijkheid ten top! 

6: Hondenbelasting in het buiten gebied is geldklopperij, want de gemeenten hoeft hier ook geen 

voorzieningen te treffen 

5: Ik vind het raar dat er hondenbelasting is. Voor katten wordt er ook niet betaald 

5: Voor inwoners in de kernen een 10. Dik prima.  Maar voor het buitengebied vind ik dat het niet geldt. 

Iedereen ruimt daar zijn eigen poep op. Onze hond loopt alleen op ons eigen erf. Ik vind het onnodig dat 

het buitengebied ook hondenbelasting moet betalen. Wij, in het buitengebied, zien daar niks van terug.  

5: Goed dateer hondenpoepzakjes zijn maar raar dat er hondenbelasting wordt geheven. Ik ondervind meer 

last van katten 

5: Hondenbelasting buitengebied is vreemd 

3: Er wordt te veel geld uitgegeven aan hondenbakken. Mensen kunnen het ook zelf opruimen. Er zijn te 

weinig plekken waar honden los kunnen lopen. De hondenbelasting in het buitengebied is veel te hoog. Wij 

maken geen gebruik van de faciliteiten, maar betalen er wel voor. 

2: Omdat ik het onzin vind dat diegene die in het buitengebied woont en de hond op het erf blijft hier 

belasting voor móét betalen. Wij betalen dus mee voor de faciliteiten in het dorp en zien dus hier niets van 

terug!! 
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1: Snap nog steeds niet waarom we in het buitengebied hondenbelasting moeten betalen, hier staan ook 

geen gemeentelijke voorzieningen, de hond blijft op eigen grond. Dus we betalen voor de honden in de 

kernen??? 

 

 

Voorlichting 

14) Weet u waar honden in uw buurt mogen loslopen? 

 
 

16) Is het duidelijk waar de opruimplicht voor hondenpoep geldt? 

 
 

Verbaliseren 

 

20) Ervaart u overlast door hondenpoep? 
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22) Waar bestaat de overlast uit 

 
 

23) Waardoor wordt de ervaren overlast veroorzaakt? 

 
 

Anders namelijk: 

 Meerdere hondenbezitters 

 Geen overlast 

 Omdat niet iedereen zich aan de het beleid houdt 

 Onzichtbaar welke hond en welke eigenaar 

 Kan luiheid zijn van de voor ons onbekende hondeneigenaren, kan zijn dat er in de buurt geen 

 hondentoilet is of hondeneigenaren vinden de honden uitlaatplaats te ver lopen.. 

 Bij ons in het buitengebied is geen overlast van honden/poep 

 Door mensen die de hondenpoep niet opruimen. Wij ruimen altijd de poep netjes op, vervolgens 

loop je nog in de poep van een andere hond 

 Gemakzucht van sommige hondenbezitters, speciaal bij slechte weersomstandigheden. 

 Te vaak wordt de hond door jonge kinderen uitgelaten 

 

Anders 

 Katten die erop los schijten 

 



 

13 

21) Op welke terreinen/plaatsen komt deze overlast voor en met welke frequentie? 

 

Dalfsen 

Locatie  Per  Frequentie  Periode  
 

Binnenplein Veldwachterstraat - kooikerstraat Week 4 Zomer Dalfsen 

Vossersteeg  Week 9 Zomer Dalfsen 

Meesterserf en omgeving Week 1 Zomer Dalfsen 

Molenaarses, de wadi Week 3 Zomer Dalfsen 

Bermen Polhaarweg Week 
 

Zomer Dalfsen 

Kern Dalfsen Maand 1 Zomer Dalfsen 

Kampmansweg Week 7 Zomer Dalfsen 

Losloopgebied langs de rondweg Week 4 Zomer Dalfsen 

Vechtdijken, bermen Leemculeweg, soms 
zelfs op de stoep Week 4 Zomer Dalfsen 

Dalfsen  Maand 0 Zomer Dalfsen 

Fietspad tussen de Leemculeweg en 
Stegemanserf  Week 2 Zomer Dalfsen 

Burgemeester van Haersholtestraat bij 
skatebaan langs water Week 7 Zomer Dalfsen 

Het bosje in Dalfsen.  Week 1 Zomer Dalfsen 

Losloop gebied rondweg  Week 5 Zomer Dalfsen 

 

 

Nieuwleusen 

Locatie  Per  Frequentie  Periode  
 

Palthebos Week 
 

Zomer Nieuwleusen 

Park Hulsterplas, trapveldje tegenover 
Carinova Maand 2 Zomer Nieuwleusen 

Op de paden in de Palthebos Maand 4 Zomer Nieuwleusen 

Wandelpad rond de Hulsterplas Maand 1 Zomer Nieuwleusen 

Park Hulsterpad en omgeving rondom Week 4 Zomer Nieuwleusen 

 

 

 

Lemelerveld 

Locatie  Per  Frequentie  Periode  
 Woeste grond  Maand 15 Zomer Lemelerveld 

 

Hoonhorst 

Locatie * Per  Frequentie  Periode  
 Pad naast nr. 60a aan de Koemanstraat te 

Hoonhorst Week 1 Lente Hoonhorst 

Losloopgebied Hoonhorst Week 4 Lente Hoonhorst 
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25) Heeft u nog meer tips om het hondenbeleid te verbeteren 

 

Visie 

 Ik zou het niet weten. De hondenbezitter geeft bijna altijd aan dat hondenpoep altijd in een zakjes 

gaat. Verder gedragen de hondenbezitters zich meestal voorbeeldig als zij andere mensen 

tegenkomen. Dus ik denk dat het meer gebeurt als men denkt niet in beeld is. In de vroege 

morgen/late avond. 

 Nee. Is prima geregeld in Dalfsen vergeleken bij andere gemeenten  

 Uitbreiden met katten…daar zouden dezelfde regels voor moeten gelden 

 

Voorlichting 

 Meer borden plaatsen  

 Hondenbezitter attenderen op de gevaren van hondenpoep voor landbouwhuisdieren 

 Meer duidelijkheid over waar ik met mijn toekomstige honden heen kan voor loslopen, spelen en 

zwemmen. 

 Het beleid moet duidelijk en zichtbaar op bepaalde plekken (speelplaatsen) gecommuniceerd 

worden 

 

Voorzieningen 

 Meer hondentoiletten plaatsen 

 Meer losloop gebieden. 

 Omheinde speelweide voor honden waar ze los kunnen dat is nergens en meer veilige losloop 

paden  

 Bij de skatebaan in de burgemeester van Haersholtestraat is een losloopgebied voor honden. 

Daardoor ook veel last van hondenpoep. Mijns inziens raar bij een skatebaan/park waar veel 

kinderen lopen in combinatie met loslopende honden en hondenpoep. Iets om goed te controleren 

in de gemeente Dalfsen. 

 

Verbaliseren 

 Betere controle op het beleid we zien steeds vaker weer hondenpoep op de stoep (bijv. Henry 

Dunantstraat) 

 Als hondenbezitters hun hond niet hebben aangelijnd binnen bebouwde kom dubbele 

hondenbelasting betalen 

 Meer controle op opruimen van de hondenpoep 

 Meer controle op de opruimplicht, naar mijn mening zijn de voorzieningen goed, alleen de hond 

eigenaren respecteren niet allemaal de opruimplicht. 

  Controle 

 Misschien iets strengere controle op loslopende honden die niet gehoorzamen maar ook op de 

eigenaren van honden die los op het erf lopen zonder hek en welke regelmatig als je met je 

aangelijnde hond erlangs loopt alsnog de weg op komen.  

 Stel controleurs in, zodat hondenbezitters ook echt de poep opruimen.  

 Regelmatig controleren en boetes uitdelen 

 Ja meer losloopgebieden en gevaarlijke honden aan de lijn. Er zijn klachten over gevaarlijke 

honden, die bijten en aanvallen op alles wat loopt, en zij kunnen allemaal gewoon hun gang gaan. 

U luistert niet naar uw burger.  

 et het gevaar om in herhaling te vallen: het beleid dient gehandhaafd te worden, anders kan het net 

zo goed niet bestaan. De hand wordt gelicht met de regels, 95% van de hondenbezitters zijn in 

mijn ervaring onaanspreekbaar en egoïstisch. 

 Meer controle d.m.v. handhavers. Het blijft lastig om de hondeneigenaren die verantwoordelijk zijn 

voor de hondenpoep op te sporen, maar door meer controle zullen die hondeneigenaren misschien 

meer bewust worden van wat ze doen. 

 Meer toezicht door bijvoorbeeld boa`s 
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Verantwoording 

 Stimuleer hondenhouders om hun hond voor hun eigen deur te laten poepen 

 Heeft alles te maken met normbesef en dat de poepzakjes gratis zijn. Daar maak ik de mensen wel 
attent op die met een hond op pad zijn. 

 Zou niet anders weten dan de mensen bewuster maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Soms 
hoor ik een kreet als ik met iemand met een hond loop en ik zeg moet je dat niet opruimen. 
Waarom anderen doen dat ook niet. Of laten ze maar eens wat aan de katten doen. Die poepen 
overal. En dat is wat ik zo graag zou willen. Je eigen verantwoordelijkheid in je leven nemen. En 
misschien hopelijk volgen er dan meer. Maar ik zie ook genoeg mensen die het wel doen. En 
misschien wat ik weleens gezien heb zakjes hangen bij de toiletten??? 

 Iedereen zelf hondenpoep meenemen in zelf meegenomen biologisch afbreekbaar zakje 
 
 

Hondenbelasting 

 Hondenbelasting in het buitengebied afschaffen! 

 Afschaffen hondenbelasting in buiten gebied 

 De hondenbelasting móét eraf, in ieder geval voor het buitengebied omdat wij helemaal geen 
overlast bezorgen en er voor ons ook geen voorzieningen zijn en dit is ook niet nodig. Waar ik me 
wel aan erger is dat ze bij ons met de auto komen (waarschijnlijk uit de kern) en dan bij ons wordt 
de honden uitgelaten 

  Afschaffen van de hondenbelasting in het buitengebied!!! We zien toch niks van onze 
hondenbelasting centen terug!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


