Huisdieren

1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren?
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Ben een dierenliefhebber en dus tolerant al vind ik wel dat huisdierenbezitters
verantwoordelijk zijn voor het milieu.
Dat n eigenaar van hond hier in t verwaarloosde plantsoen de zask om laat spitten .resultaat
auto vol zand en puinresten stoep vol zand. En plantsoen een omgespit slagveld
Er komen wel eens katten bij mij achter het huis, maar vind het niet heel erg!
Heb zelf een hond, maar gelukkig heb ik die wel opgevoed. Poep op de stoep niet leuk
Honden poep op de straat en op de stoep
honden zowel katten die in andermans tuin gebruiken als uitlaat
Hondenpoep
hondenpoep en vooral loslopende honden
Hondenpoep!! Ik heb zelf 2 honden maar er zal nooit iemand met poep van mijn honden aan
zijn schoen thuis komen!!
Ik heb zelf een hond en doe alle moeite om zijn poep op te ruimen. Andere hondenbezitters
hebben er blijkbaar minder moeite mee dat zijn of haar hond midden op de stoep poept. Ik heb
ook regelmatig last van loslopende katten. Die poepen in elke tuin, Soms glipt er zelfs een naar
binnen.
in onze buurt hebben we vooral last van katten, daardoor hebben we ook bijna geen vogeltjes
bij ons in de buurt.
Kat van de buren zit regelmatig in mijn slaapkamer. (Woon in een appartement met
slaapkamers aan de galerij)
Katten in de tuin
katten in de tuin.
Loslopende honden binnen de bebouwde kom, die niet altijd goed onder controle van hun
baasje staan.
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loslopende katten van buren
Loslopende katten, honden die tegen de heg aan plassen en op de stoep poepen.
Men neemt een hond, zet hem buitten en gaar vervolgens weg. De hele tijd mag je dan naar
het geblaf luisteren.
Sinds de gemeente struiken verving door gras
uitlaten van de honden gaat veel te gemakkelijk, overal waar je loopt is er hondenpoep te
bespeuren. De eigenaren zouden dit meteen op moeten ruimen maar dat zie je bijna niet !!!
vaak vind ik op mijn oprit en in voortuin hondepoep, en veel rondstruinende katten,
Veel geblaf, bij honden die voornamelijk in tuin liggen en dat aan een aangrenzend pad. En
hondenpoep op de stoep.
Veel overlast van katten uit de buurt!
Verschillende honden in de buurt beginnen tegen elkaar te blaffen en dat gaat zo door, want ze
willen allemaal de beste zijn
Lopen teveel katten los

1.1 Kun je hier een voorbeeld van geven?



























Agressieve honden
alleen hondenpoep
als konijnen huisdieren zijn heb ik er veel last van!
blaffen
blaffen als de baas weg is ,wel een uur lang
blaffen en hondenpoep
Blaffen in de nacht
blaffen van honden
blaffen van honden als baasje niet thuis is
Blaffende hond bij buren
Blaffende honden
blaffende honden als baasjes weg zijn...hondenpoep in gangetje richting P.van Thielplein (van
allemaal kleine hondjes), katten die mijn voortuin als kattenbak gebruiken
blaffende honden, loslopende katten
Blkaffende hond van de buren
Constant jankende hond bij de buren/ hondenpoep op straat
de katten springen van schuur naar schuur en over de schutting en gaan in de tuin hun
behoefte doen
Dikke hondendrollen in het Berkendijkje
En teveel loslopende honden
geblaf in de buurt, tijdens hardlopen loslopende honden
geluid
Geluidsoverlast van vogels in volieres buiten vooral vroeg in de ochtend en hondenpoep
hanengekraai en blaffende hond
heel veel hondenpoep
heel veel kattenpoep in mijn tuin,soms ook hondenpoep
het niet opruimen van hondepoep ,het is toch niet zo moeilijk om een poepzakje mee te
nemen.
honden
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honden die steeds blaffen, loslopende honden in het bos
Honden en katten drollen
Honden poep
honden poep
Honden worden uitgelaten waar kinderen spelen en uitlaten middels borden niet is toegestaan
honden/katten/paardenpoep voor mijn deur en loslopende dieren
Honden/kattepoep
hondenoverlast
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
hondenpoep
hondenpoep
hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep
Hondenpoep
Hondenpoep
hondenpoep aan mijn schoenen
Hondenpoep dat niet wordt opgeruimd
Hondenpoep en katten
hondenpoep en langdurig geblaf
hondenpoep of paardenpoep op stoep en straat
Hondenpoep op de stoep
hondenpoep op de stoep
hondenpoep op de stoep
Hondenpoep op de stoep of grasveld
Hondenpoep op plaatsen waar het niet hoort
hondenpoep op straat, op de stoep, op opritten (!) in de buurt van Vogelenzang / Lankelaar /
Floreffestraat (gelukkig, er wordt naar gevraagd)
Hondenpoep openbare ruimte
hondenpoep terwijl wij zelf van onze hond opruimen.
HONDENPOEP!!!
hondenpoep/los lopende katten/paardenstront op wegen en fietspaden
Hondepoep
hondepoep
hondepoep
Hondepoep
Hondepoep
hondepoep
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hondepoep
Hondepoep
hondepoep
Hondepoephondenpoep
Hondestront
huisdieren die zich zelf uitlaten
Ik woon bij een school sta regelmatig in de honden poep
janken de honden
Kat in de tuin, hondenpoep op straat en zelfs op mijn eigen inrit!!
kat in tuin /hond blaffen
Kat van de buren zit regelmatig in mijn slaapkamer. (Woon in een appartement met
slaapkamers aan de galerij)
katte in de tuin poepen/plassen
katten
katten die in de tuin poepen
Katten die te pas en te onpas in de tuin zitten
katten en honden in de tuin.
katten in de tuin
katten in de tuin, hondenpoep overal
Katten in de tuin,en ook de poep
katten in mijn tuin
Katten in mijn tuin en hondenpoep op de stoep!
Katten in mijn tuin, hondepoep op de stoep
katten op mijn auto en hondenpoep
Katten van de buren die in de tuin plassen
katten, blaffende honden, hondenpoep
katten/hondenpoep in de tuin
kattenpoep
kattenpoep in de tuin
Kattenpoep in onze tuin en hondenpoep door het hele dorp op iedere groenstrook
liggen op stoelkussens
Loop maar eens door de Kapelstraat enz.
los lopende honden
Los lopende katten die mijn tuin overhoop halen
loslopende honden rond en op de speelveld de ratel
Loslopende honden en katten
Loslopende honden; eigenaars vinden het uitlaten kennelijk lastig
Loslopende katten die onder mijn overkapping overnachten
loslopende katten in voortuinen en hondenpoep
Loslopende katten, honden die tegen de heg aan plassen en op de stoep poepen.
mensen die hun hondjes al vroeg tot laat buiten laten en die continue blaffen
Mijn eigen hondje (teckel) is dood gebeten door een loslopende grote hond (bull mastif).
Onaangelijnde honden die onze hond aanvallen. Honden die alleen thuis zijn en blaffen.
Onafgebroken blaffen door slechte vers
Ontlasting op plekken waar het niet hoort
opgazoens en stoepen
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overal hondenpoep
Overal Hondenpoep
poeo op straat
Poep en loslopende honden
poep en onnodig blaffen
Poep en pies op plekken waar het niet mag. En loslopende honden daar heb ik ook een hekel
aan. De eigenaar kan wel roepen hij doet niks maar ik heb het er niet op.
poep in de wijk
poep in voortuin
poep op de stoep
Poep op de stoep
poep op de stoep
Poep op de stoep
poep op de stoep voor het huis en oprit
Poep voor de deur
poep voor de deur
poep voor mn deur!
poepen en plassen in tuinen
poezen
regelmatig poezen van anderen in de tuin
schijten in de tuin
tot laat in nacht hondengeblaf van hond die buiten ligt
uitwerpselen en blaffende honden
uitwerpselen, blaffende honden, loslopende katten
urinelucht
vanmorgen was ik aan het wandelen komt er zo`n grote hond op me afgestormd, baasje zegt
niet dat die hond dat niet mag
Veel geblaf van honden die overdag alleen zijn .
Veel geblaf, bij honden die voornamelijk in tuin liggen en dat aan een aangrenzend pad. En
hondenpoep op de stoep.
veel hondenpoep op groenstroken
Veel last van honden en katten
zie 6
zie hier boven
Zie hier boven.
zie toelichting
Zie toelichting vraag 6
Zie vorige vraag
zie vraag hierboven
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1.2 Wie kun je voor deze overlast
verantwoordelijk stellen?
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Allereerst is de eigenaar verantwoordelijk voor waar het hondje poept en voor het opruimen
ervan. Echter, als de gemeente hier geen regels aan stelt én er geen consequenties aan
verbonden zijn indien een hondeneigenaar de regels overtreedt, gebeurt er natuurlijk niets en
moeten ik, de postbode, kinderen, oudjes en hier in de straat een buur met rolstoel, altijd
uitkijken of we niet ergens in een hoopje gaan staan. Terwijl de hondeneigenaar hier natuurlijk
rekening mee moet houden. En dan komt er nog bij dat er 50 meter verderop een uitlaatstrook
is...
Beschaving kun je alleen verwachten van de eigenaar,bij de gemeente is het een gebrek aan
handhaving
De eigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag van de huisdieren. Wij hebben zelf 2 honden,
die netjes op de daarvoor aangewezen plaatsen hun behoefte doen.
De eigenaar is verantwoordelijk, maar meestal niet bekend bij loslopende katten En als ik mijn
hond laat poepen waar het niet mag riskeer ik een boete!
Er ligt doorgaans geen kaartje bij van welke hond de ontlasting afkomstig is, wat heb je er dan
aan als je formeel de eigenaar verantwoordelijk kunt stellen.
Gemeente kan beter / vaker controles uitvoeren op loslopende honden. Via dierenpolitie of zo.
Eigenaar moet de hond goed onder controle hebben, anders per definitie niet los laten lopen.
Handhaving van het poepbeleid zou al veel helpen.
Hondenbelasting invoeren en met dat geld een stadswacht o.i.d. aanstellen die hier op gaat
controleren.
ik weet niet waar de kat/ten vandaan komen
Je kunt het bespreekbaar maken maar de honden bezitters horen niet dat hun hond blaft. Dus
wat kun je doen als buur om de hond niet te laten blaffen ? Je kunt het natuurlijk opnieuw
aangeven dat je er last van hebt maar hoe vaak doe je dit.
Je ziet vaak pas later dat er hondenpoep ligt.
Mensen willen een hond zorg er dan ook voor. Laat hem niet overal poepen ( ruim ook op!!) en
laat ze niet los lopen (gevaarlijk).
Stimuleren opruimen door gerichte voorlichting en genoeg afvalbakken.
we weten alleen nog steeds niet wie het is
zie niet altijd wanneer het gebeurt, en dan nog is er niet altijd een baasje bij in de buurt.
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2 Heb je last van hondenpoep in de gemeente?
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Als eigenaars hun honden op de stoep laten poepen. Het is een kleine moeite om een hond aan
te leren dat ze op het gras of in de goot poepen. Niks irritanter dan hondenpoep onder je
schoen!
Er zijn voldoende uitlaatstroken. Eigenaren zijn te lui/lam om een stukje extra te lopen en als er
geen toeschouwers zijn wordt de rommel ook niet opgeruimd
Heb zelf een hond, ruim in de regel de hondenpoep ook op, maar helaas doet niet iedereen dat.
Op plekken waar het al vol ligt laat ik het over het algemeen overigens ook liggen, dus ook ik
ben debet aan de overlast....
Heeeeeeeel irritant poep op de stoep,plein, enz. Rommel zelf opruimen. Het is toch jou hond
!!!!
Heel veel, stoepen en plantsoenen,de milieupolitie moet hier MEER tegenop treden en
verbaliseren.en niet alleen met zijn terreinauto rond rijden,zelf op de fiets gaan.
Het is jammer dat sommige mensen de uitwerpselen niet opruimen. Het kan zo mooi zijn al die
mensen met hun hond!
Het is te gek voor woorden hoeveel hondepoep er ligt in de gemeente! Baasje neem je
verantwoordelijkheid en ruim het op!!! Kinderen kijken niet goed uit waar ze lopen en staan
dus regelmatig in de hondepoep.
Hier niet in het buitengebied
Ik loop elke dag met mijn hond en raap netjes de ontlasting op met een zakje. Vervolgens loop
ik dan door hele dorp met dat zakje omdat ik dat nergens kwijt kan. In andere gemeenten
hebben ze poepcontainers staan op strategische plekken. Dat zou wel een oplossing zijn.
Ik ruim de poep van onze hond altijd op maar ik moet opletten dat ik niet in de poep van
anderen honden trap, de gemeente moet afvalzakjes en bakken plaatsen en strenger
controleren.
Paadjes tussen melter, servaasstraat en nieuwstraat liggen altijd vol terwijl hier dagelijks veel
voetgangers, oa schoolkinderen door moeten.
sommige mensen laten hun hond op het trottoir poepen en ruimen dit niet op
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Sommige mensen vinden het blijkbaar nog steeds normaal om de poep van hun hond bij een
ander op de stoep te laten liggen, soms zelfs op de oprit!!
Tegenwoordig laat een baasje van een hele grote hond, deze midden op straat hele grote
drollen neer draaien, zonder op te doen. (De regt)
voor mijn deur ipv hondenuitlaatstrook
We wonen langs een honden uitlaat gebied. Iedereen houdt zich daar keurig aan!!
wij ruiken in de zomer vaak hondenpoep, afkomstig van honden welke de behoefte doen in het
groen langs en rondom ons huis en het voor liggend fietspad
wij wonen bij aanlooproute richting uitlaatstrook, en er ligt met regelmaat poep op onze stoep
en soms zelfs in de voortuin. Erg fijn wanneer onze zoon weer eens met zijn rolstoel door de
poep gaat en alles (incl. zijn handen) vol zit
Zeer irritant dat eigenaren deze poep niet opruimen.
zie hierboven
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