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Inwoners over hondenbeleid
Inwonerpeiling

Respons

Honden brengen gezelligheid, zorgen voor lichaamsbeweging en sociale
contacten. Ze maken daarom een belangrijk deel uit van de gemeenschap.
Honden zijn een veelbesproken onderwerp in de gemeente Rijssen-Holten.
Vooral over hondenpoep of het aanlijnen van honden heeft iedereen wel
een mening. Om deze meningen te inventariseren is aan de leden van het
Rijssen-Holtenpanel en aan hondenbezitters een aantal vragen en
stellingen voorgelegd. Deze rapportage gaat over de antwoorden die de
leden van het Rijssen-Holten Panel hebben gegeven.

In de periode van 12 tot en met 25 september hebben 535 van de 806
panelleden meegedaan aan deze peiling. De respons komt hiermee op 66
procent. De resultaten van de peiling zijn representatief voor de inwoners
van Rijssen-Holten vanaf 18 jaar.
Aan de 2639 geregistreerde hondenbezitters is een brief gestuurd met
daarin een link naar de online vragenlijst. Van deze hondenbezitters
hebben 522 mensen de vragenlijst ingevuld. Een deel van deze
hondenbezitters is lid van het panel en heeft de vragenlijst via het panel
ingevuld (175). Een schatting is dat 1 op de 4 hondenbezitters de vragenlijst
heeft ingevuld, ofwel via het panel of via de link in de brief.
Leeswijzer
In enkele hierop volgende figuren komt het totale percentage boven de 100
uit. Dit komt omdat respondenten meerdere antwoorden konden
aankruisen.
Significantie
In deze rapportage is gebruik gemaakt van significantietoetsen.
Significantie is een belangrijke term in onderzoek. Het geeft aan of een
verschil tussen uitkomsten echt is of ontstaan door toeval. Indien de
marges van de antwoorden elkaar overlappen is er sprake van een nietsignificant verschil. Overlappen deze marges elkaar niet, dan is er sprake
van een significant verschil. In enkele figuren, waar hondenbezitters en
niet-hondenbezitters met elkaar vergeleken worden, is de significantie met
een gele stip aangegeven.
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Samenvatting
In dit onderzoek zijn panelleden gevraagd naar hun mening over het hondenbeleid in de gemeente Rijssen-Holten.
Van de panelleden heeft ruim een derde één of meerdere honden. Van deze hondenbezitters laat bijna de helft hun hond gebruik maken van een
hondentoilet. Over het geheel genomen zijn ze tevreden over de toiletten, de netheid behoeft echter nog wel aandacht. Een meerderheid wil de
hondentoiletten behouden.
De hondenspeelvelden worden vermoedelijk weinig gebruikt, er is maar één hondenspeelveld. Dit verklaart waarschijnlijk het hoge aandeel dat ‘weet
niet/geen mening’ antwoordt. Het buitengebied is een locatie die vaak genoemd wordt om honden te laten poepen. Driekwart van de hondenbezitters geeft
aan dat zij buiten een hondentoilet de hondenpoep (bijna) altijd opruimen.
De hondenpoepzakjes worden door een ruime meerderheid van de hondenbezitters gebruikt. Over de verkrijgbaarheid is meer dan de helft tevreden, ook het
aantal afvalbakken om de zakjes in weg te gooien wordt door de helft als voldoende beoordeeld.
Het merendeel van de inwoners kent de regels met betrekking tot het hondenbeleid. Hondenbezitters geven vaker dan niet-hondenbezitters aan dat ze de
regels kennen. Onder de niet-hondenbezitters is de regel dat zakjes hondenpoep niet in het toilet mogen blijven liggen het minst bekend. Hondenbezitters
zijn het minst bekend met de regel dat honden niet op kinderspeelplekken mogen komen. Bij de toepassing van de regels wordt het vaakst aangegeven dat
hondenpoep in het plantsoen niet wordt opgeruimd. Niet-hondenbezitters geven significant vaker dan hondenbezitters aan dat hondenbezitters zich niet aan
de regels houden.
Eén op de vijf hondenbezitters ervaart overlast door honden. Onder de niet-hondenbezitters is dit ongeveer de helft. Inwoners ervaren vooral overlast door
hondenpoep in de plantsoenen en gazons.
Over de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast door honden zijn de meningen onder hondenbezitters en niet-hondenbezitters
overeenkomstig. Beide groepen vinden dat de hondenbezitter verantwoordelijk is. Niet-hondenbezitters antwoorden vaker dan hondenbezitters dat een deel
van de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt.
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Hondenbezitters
Ruim 1 op de 3 panelleden hondenbezitter
In het panel heeft 37 procent één of meerdere hond(en).
Het percentage hondenbezitters van 59 jaar of jonger ligt rond de 40.
Vanaf 60 jaar heeft 1 op de 4 huishoudens één of meerdere hond(en).
De leeftijdsgroep vanaf 60 jaar heeft significant minder vaak een hond
dan de inwoners tot en met 59 jaar.
In Holten woont 40 procent van de panelleden met één of meerdere
hond(en) en in Rijssen 36 procent.

Figuur 1
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Hondentoiletten
Gebruikers hondentoilet
Van de hondenbezitters, die lid zijn van het panel, laat 45 procent zijn
hond(en) op het hondentoilet zijn behoefte doen. In Holten gebruikt 39
procent het hondentoilet, in Rijssen gaat het om 47 procent.
Netheid hondentoilet verdient aandacht
De helft van de hondenbezitters, dat lid is van het panel, is tevreden over
het hondentoilet. Over de nabijheid van het hondentoilet zijn de meeste
mensen (62%) tevreden en over het aantal toiletten ook meer dan de helft
(55%). De netheid van het toilet wordt door ruim een derde (38%) als
onvoldoende gewaardeerd. Een deel van de mensen kan geen oordeel
geven over de toiletten, hoogstwaarschijnlijk laten zij hun honden geen
gebruikmaken van het hondentoilet (zie figuur 2).
Gebruikers tevreden over hondentoilet
Kijken we naar de gebruikers van het hondentoilet dan ligt het percentage
(zeer) tevreden hoger. Over de nabijheid en het aantal van de
hondentoiletten is ruim 85 procent tevreden. Ook bij de groep gebruikers
blijft de tevredenheid over netheid achter bij de andere twee aspecten (zie
figuur 3).

Figuur 2

Meerderheid wil hondentoiletten in stand houden
Een meerderheid van de hondenbezitters (61%), dat lid is van het panel, wil
de hondentoiletten behouden. Onder de gebruikers vindt 78 procent dat
het hondentoilet moet blijven en onder de niet-gebruikers is dit percentage
47.

Figuur 3
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Hondenspeelvelden
Aan de hondenbezitters is gevraagd hoe tevreden ze zijn met
verschillende aspecten van de hondenspeelvelden.
Nabijheid en aantal hondenspeelvelden onvoldoende
De helft van de hondenbezitters waardeert de nabijheid en het aantal
hondenspeelvelden als onvoldoende. Zonder het antwoord ‘weet
niet/geen mening’ zijn de percentages onvoldoende voor nabijheid en
aantal 90. De aanwezigheid van één hondenspeelveld verklaart deze
waardering.
Opvallend in figuur 4 zijn de hoge percentages ‘weet niet/geen mening’.
Bij het onderwerp netheid is door bijna 70 procent ‘weet niet/geen
mening’ geantwoord. Een reden voor dit hoge percentage kan zijn dat
de hondenspeelvelden weinig of niet gebruikt worden of dat
hondenbezitters het aantal speelvelden te laag vinden.
Figuur 4

6

Waar honden poepen

Figuur 5

Figuur 6

Bijna 90% van de mensen geeft aan hun hond wel eens in het buitengebied
te laten poepen. De helft van de hondenbezitters laat zijn hond uit in het
plantsoen/op gazons en bijna een kwart laat zijn hond(en) uit op straat of
op de stoep.

Driekwart van de hondenbezitters, die zijn hond(en) buiten een
hondentoilet uitlaat, ruimt de hondenpoep (bijna) altijd op. Een klein deel
(11%) ruimt soms de hondenpoep op en 15 procent ruimt de poep niet op.
Op de straat/stoep en in het plantsoen/op gazons wordt de hondenpoep
significant vaker (bijna) altijd opgeruimd, dan in het buitengebied. In het
buitengebied ruimt driekwart van de hondenbezitters de hondenpoep op.
In de andere gebieden is dit percentage 88 of hoger.
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Hondenpoepzakjes en afvalbakken

Figuur 7

Figuur 8

De hondenpoepzakjes worden door 83 procent van de hondenbezitters
gebruikt, waarvan 68 procent ze altijd gebruikt en 15 procent soms.

De helft van de hondenbezitters is tevreden over het aantal afvalbakken
om de hondenpoep in weg te gooien. Eén derde is van mening dat er (ruim)
onvoldoende afvalbakken zijn en één op de acht hondenbezitters
antwoordt ‘weet niet/geen mening’.

Ruim 50 procent van de hondenbezitters is (zeer) tevreden over de
verkrijgbaarheid van hondenpoepzakjes. Eén op de vijf hondenbezitters is
(zeer) ontevreden over de verkrijgbaarheid. Eén op de vier hondenbezitters
antwoordt ‘weet niet/geen mening’.
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Regels hondenbeleid

Figuur 9
De vraag of inwoners de regels van het hondenbeleid kennen beantwoorden hondenbezitters vaker bevestigend dan niet-hondenbezitters.
Het minst bekend onder hondenbezitters is de regel dat honden verboden zijn op kinderspeelplekken (67%) en vervolgens dat zakjes hondenpoep niet in het
hondentoilet mogen blijven liggen (74%). De overige regels zijn bij 85 procent of meer van de hondenbezitters bekend.
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Figuur 10
Over de toepassing van de regels denken hondenbezitters en niet-hondenbezitters verschillend. Niet-hondenbezitters zien vaker honden op een
kinderspeelplaats en loslopende honden dan hondenbezitters. Ook vinden ze dat de gemeente te weinig de regels handhaaft en dat het in de buurt van
hondentoiletten vaak vies is. In de figuur worden de verschillen tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters aangegeven met een gele stip.
Over de stelling dat hondenpoep op straat/stoep niet wordt opgeruimd zijn zowel de hondenbezitters als niet-hondenbezitters het in ongeveer gelijke mate
(helemaal) eens.
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Overlast
Een meerderheid van de inwoners (60%) geeft aan geen overlast te
ondervinden van honden. Hondenbezitters geven vaker aan geen last te
hebben van honden in de buurt (79%) dan niet-hondenbezitters (49%).
Overlast door hondenpoep
Hondenpoep wordt het vaakst als reden van overlast genoemd (80%) waar
(vrijwel) altijd of regelmatig overlast van wordt ondervonden. Vervolgens
blaffende honden (45%) en niet-aangelijnde honden (43%). Stankoverlast
(24%) en kinderen die last hebben van honden (21%) worden minder vaak
genoemd. Deze laatste twee redenen verschillen echter wel significant
tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Hondenbezitters geven
vaker aan (vrijwel) nooit stankoverlast (59%) te ervaren dan niethondenbezitters (39%). Hondenbezitters antwoorden ook vaker (vrijwel)
nooit dat kinderen last hebben van honden (82%) dan niet-hondenbezitters
(45%).

Figuur 11

Overlast in plantsoenen en op gazons
Mensen die aangaven last van honden in hun buurt te hebben, is gevraagd
naar de locatie waar ze die overlast ervaren.
Plantsoenen en gazons worden het vaakst genoemd als locatie waar
inwoners overlast van honden ondervinden (83%). Vervolgens is dit op
straat/trottoir (77%) en in de buurt van hondentoiletten (70%).
Niet-hondenbezitters noemen significant vaker dan hondenbezitters
overlast in plantsoenen/op gazons en op hondenspeelvelden.
Hondenbezitters geven vaker dan niet-hondenbezitters aan regelmatig
overlast in de eigen voortuin te ervaren. Voor de andere locaties geldt dat
hondenbezitters significant vaker dan niet-hondenbezitters antwoorden
dat ze daar soms of (vrijwel) nooit overlast ervaren.
Figuur 12
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Verantwoordelijkheid tegengaan overlast
Tenslotte is gevraagd wie verantwoordelijk is voor het tegengaan van
overlast door honden. Inwoners konden hier meerdere antwoorden
geven.
Hondenbezitter verantwoordelijk voor overlast
Zowel hondenbezitters (86%) als niet-hondenbezitters (91%) zijn bij
meerderheid van mening dat de hondenbezitter verantwoordelijk is voor
het tegengaan van overlast door zijn hond(en).
De gemeente wordt door 43 procent van de inwoners genoemd.
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Dit onderzoek is uitgevoerd door Kennispunt Twente

Contactgegevens:

Kennispunt Twente, Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede
Telefoon 053- 487 67 20
kennispunttwente@regiotwente.nl
www.kennispunttwente.nl
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