Huisdieren

1 Ervaar je wel eens overlast door huisdieren?
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1: Eigenlijk eerder overlast door de hondenbezitters
1: Er worden veel honden in het buiten gebied uitgelaten, en zijn dan niet aangelijnd en doen
hun behoefte in de weilanden wat heel schadelijk is omdat dat weer in het veevoer terecht
komt. De dieren(koeien )worden daar ziek van en zelfs dood geboren kalfjes.
1: Heel vervelende hondenpoep - bijna dagelijks voor de deur. Het lijkt hier wel een
hondentoilet!
1: ja niet overdrijven. Katten jagen vogeltjes weg uit de tuin.
1: katten van andere die in de tuin poepen en miauwen, en soms ook honden die in de tuin hun
behoefte doen, we hebben er een aftands hekje langs staan omdat het anders dagelijks
gebeurt.
1: los lopende katten
1: Loslopende honden komen op je af
1: Mensen, buren die hun honden langdurig laten blaffen! ook laat in de avond, en een
vervelende kat die altijd in mijn voortuin de behoefte doet, vreselijk! en het eeuwige gekakel
van kippen van de buren.
1: Vaak slaapt er een vreemde kat op onze tuinstoelen en die zitten dan vol haren! Bah
2: Echt last niet, alleen wat geblaf.

1.1 Kun je hier een voorbeeld van geven?
(doorkiesvraag bij raadplegers, die bij vraag 1 ‘ja’ hebben ingevuld)
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`s nachts herrie van blaffende honden
als de buren niet thuis zijn. maken de honden veel herrie met geblaf. Daarnaast laten ze de
honden in de tuin uit waardoor je vanwege de stank bijna niet buiten kan zitten
Blaffende honden `s avonds
Blaffende honden, poepende katten, kakelende kippen.
dat de hondeneigenaren de poep gewoon laten liggen.
enorme last van geblaf van honden in de buurt.
geluidsoverlast
Geluidsoverlast, poep
hard blaffen honden
Hond van mijn vriendin
Honde poep
Honden die poepen en dit wordt niet opgeruimd door hun baas; te veel duiven in de omgeving
die alles onder poepen
Honden en paardenpoep
honden niet aan de lijn die op je afkomen rennen
honden poep
honden poep op de stoep
Honden uitlaten op niet uitlaat plekken
Hondenpoep – 22x
hondenpoep en duivenpoep
hondenpoep en geblaf
hondenpoep en katten bij de vijver en voliere
hondenpoep en paardenpoep
hondenpoep in de tuin
hondenpoep in de voortuin
hondenpoep in de wijk Heikant.
Hondenpoep op de stoep of straat
Hondenpoep op grasveldjes
Hondenpoep op grasveldjes of stoep. Langdurig geblaf door honden in de tuin.
hondenpoep op straat en in gazons
Hondenpoep, katten
hondenpoep, loslopende honden
hondenstront
hondepoep
HP op trotoirs in Eerschotstestraat
in de tuin poep en plas
Jankende honden
Kat die veel in onze tuin loopt
kat in tuin
Kat van de buren die op onze tuinkussens zijn behoefte doet.
Katten – 3x
Katten die in de tuin poepen en alles kapot maken
Katten in de achtertuin en voortuin heel vervelend en achter maken de katten de vissen aan het
strikken
Katten in de tuin – 2x
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katten in de tuin, hondenpoep op grasveld
katten in mijn tuin, die de kinderzandbak als kattenbak gebruiken en de stoel kussens op onze
tuinstoelen als lekker bedje zien waardoor alles onder de katten haar zit!!!
katten van andere mensen in mijn tuin, hondenpoep in mijn tuin
kattenpoep en paardenpoep
langdurig blaffende honden, loslopende katten
lopen veel los en de toiletten zijn weg
los lopende honden
los lopende huiskatten
Loslopen en poep
loslopende honden
Loslopende honden komen op je af op straat of als je op de fiets zit. Ook veel loslopende
honden in natuurgebieden waar loslopen niet mag.
loslopende katten – 2x
loslopende katten die in de tuin poepen
loslopende katten en honden
loslopende katten en honden die onze tuinplanten kapot pissen""
Loslopende katten in de tuin
loslopende poezen die poepen in onze tuin en hondenpoep op stoep/straat
loslopende verwilderde katten
Met name in het buitengebied lopen honden vaak los, die op je af komen gerend. Ze doen dan
wel niets, maar dat kan ik niet weten en ervaar het vaak als een tikje bedreigend
ontlasting van honden
Overal de hond zijn behoefte laten doen en soms in onze bossen honden onaangelijnd rond
laten lopen
Overlast hondenpoep
park kasteel henkeshagen
piepende hond bij onderburen (heel af en toe)
poep
poep in mijn tuin
Poep niet opruimen door baasje
Poezen die door onze tuin en over de auto`s lopen en in de zandbak hun behoefte doen.
ratten omdat onze buren alles buiten gooien
Tegen heg plassen, katten in tuin
tegenover hebben ze een hond die hard blaft.
veel behoeftenin de tuin
velenzijn te lui om een eindje met de hond te lopen en laten ze in onze tuin schijten en
opruimen,wat is dat?
zakjes poep die bij ons in de sloot worden gedumpt.
Zie boven – 2x
zie vraag 1
zitten in tuin
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1.2 Wie kun je voor deze overlast
verantwoordelijk stellen?
70%
60%

63%

50%
40%
30%
25%

20%
10%

10%

3%
0%
De eigenaar

De gemeente

Zowel de eigenaar als de
gemeente

Weet niet

Toelichting













1: De meeste hondenbezitters zijn nogal asociaal en vinden dat hún hond wél los mag", hij
"doet immers niks". Als je hen er op aanspreekt krijg je soms zelfs een grote mond of
bedreigingen naar je hoofd geslingerd. Controle hierop is binnen Sint Oedenrode nihil. Het zijn
niet de honden waar je last van hebt, maar van sommige baasjes."
2: hondenbelasting en hondentoilet terug
3: De eigenaar mits ik die ken, de gemeente als ik de eigenaar niet ken
3: De gemeente al diverse malen gebeld, maar men doet er niets aan. De bode van de
gemeente kan wel bekeuringen schrijven voor mensen die een vergissing maken met parkeren,
maar niet posten bij overlast van hondenpoep. Raar!!
3: De gemeente: onder gemeente berichten bekend maken in de Mooi Rooi Krant . De honden
alleen maar aangelijnd uitgelaten mogen worden.
3: Is erger geworden na opruimen hondentoiletten
3: Opvoeding en bezuiniging
3: Terugkeer hondentoiletten is noodzakelijk en makkelijk financierbaar door hondenbelasting
in te voeren.
3: Vanwege het verwijderen van de hondentoiletten is m.i. de overlast van hondenpoep
vergroot terwijl het juist zo`n goed initiatief was wat destijds bijzonder was voor onze
gemeente.
4: niemand. Gevolg van de samenleving dicht bij elkaar
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2 Heb je last van hondenpoep in de gemeente?
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1: Erg veel in het kasteelpark. Hondeneigenaren denken dat dit van hen is. Ruim je drollen op
en hou je hond aan de lijn.Zeker als er kinderen rond lopen/fietsen!
1: Grasveld bij kienehoef school!
1: Haha heb je ooit je voet zachtjes voelen wegzakken in zo`n dikke verse. Of erger niks gemerkt
en dan de mat van je auto of de vloerbedekking thuis onder de zooi.
1: Honden poep ligt in de bermen en tijdens het wandelen moet je zelf vaak uitwijken naar de
berm en dan heb je hondenpoep onder je schoen.
1: In de berm omgeving huisakkerweg
1: In de Borchgrave wonen een aantal hondenbezitters met grote honden die de uitwerpselen
van hun hond niet opruimen.
1: In plantsoen / groenstrook voor het huis en op de stoep richting basisschool.
1: Jammer dat de hondentoiletten zijn verdwenen.
1: Je komt overal weer hondenpoep tegen
1: Op stoepen en in het gras!
1: Overal waar de groene struiken zijn vervangen door gras, daar zie je nu hondenpoep.
1: Sinds het weghalen van de hondentoiletten ligt voortaan overal hondenpoep! Als
hondenbezitter heb ik mijn hond opgevoed om het netjes in de hondentoiletten te doen, en
ineens zijn ze weg en moet je het in een zakje op gaan doen. Sterker nog, je moet het eigenlijk
mee naar huis nemen en daar weggooien, want er zijn ook bijna geen prullenbakken waar je
het kwijt kan. Gek hè dat iedereen het gewoon laat liggen!! Hondentoiletten moeten terug!!
1: Vooral rond het schoolplein op de stoepen, en bij het speeltuintje bij het bosje in Nijnsel.
Wat vroeger uitlaatplek was.....
1: Wijk Vogelenzang,nKasteellaan, Dommelrodeschool Veel overlast
1: Wonen aan druk bewandelde pad waar veel honden worden uitgelaten.
1: Zelfs in de voortuin door loslopende honden.
1: Zie hiervoor.
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2: Als hondenbezitters hun hond laten poepen in de goot of achteraf in de berm of struiken,
heb ik er weinig moeite mee. Maar helaas laten veel (asociale) hondenbezitters de drollen
gewoon achter op de stoep midden in de woonwijk, op sportvelden of in de buurt van een
school. Vaak gebeurt dat volgens mij `s avonds laat; niemand ziet het dan, toch?
2: Bij OBS de Springplank gewoon op de stoepen en vlak bij de uitgangen van het schoolplein
waar de kinderen lopen
2: De meeste hondenbezittes nemen een zakje mee. Die enkele die de poep laten liggen nemen
we maar voor lief.
2: Ik zie toch in het buitengebied dat hondenbezitters de hondenpoep niet opruimen. Ook daar
kunnen kinderen spelen.
3: Heb niet echt last van de hondenpoep
3: Ik neem zelf ALTIJD een schepje mee, als ik mijn honden uitlaat, en die poepplaats van
vroeger mis ik niet.
3: Moet de gemeente niet alle hondenwcs weghalen
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