Enquête
HONDENBELEID
Beste inwoner van Menen,
Het hondenbeleid moet ertoe bijdragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van
de openbare ruimte en het groen. Honden horen erbij in onze stad, ze zijn belangrijk voor het
welbevinden van de baas, voor de levendigheid en de sociale samenhang van de buurt.
Maar er moet in de stad ook ruimte zijn om te spelen, te sporten en te wandelen zonder te hoeven
letten op hondenpoep en loslopende honden.
Met de uitwerking van een hondenbeleid wil de stad aan dit alles zoveel mogelijk tegemoet komen.
We roepen uw hulp in om ons hondenbeleid verder te verfijnen en vragen u om deze enquête in te
vullen. De meeste vragen gaan over hondenpoep.
Volgens een onderzoek uitgevoerd door de VVSG in 2008 bekleden immers hondenpoep en
blaffende honden de tweede plaats in de opsomming van overlastfenomenen.
Vanzelfsprekend willen we daarvoor eerst een oplossing vinden. Uw suggesties en opmerkingen via
deze vragenlijst kunnen hierbij helpen.
Alvast bedankt,
De milieudienst van de Stad Menen

1. Waar gaat u wandelen met uw hond?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

2. Hebt u zakjes mee als u gaat wandelen?
o Ja
o Neen, waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

3. Zou u een hondentoilet gebruiken?
o Ja
o Neen, waarom niet?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

4. Vindt u dat er speciale hondenpoepbakken nodig zijn?
o Ja
o Nee

5. Ruimt u hondenpoep van uw hond op?
o Ja
o Neen, waarom niet?
□ U heeft geen zin
□ U heeft geen zakje bij
□ U vindt het vies
□ Er zijn geen vuilnisbakken in de buurt
□ Andere:
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

6. Vul aan: Hondenpoep hoort:
o Bij het restafval
o Op de composthoop
o Laten liggen kan geen kwaad
o Andere:
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

7. Wat denkt u dat de risico’s zijn van hondenpoep? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
o Vuile schoenen
o Besmetting met bacteriën en parasieten
o Afbreuk aan openbare reinheid
o Aantrekken van zwerfvuil en sluikstorten
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Andere:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

8. Vindt u een GAS – boete voor niet – opruimers goed?
o Ja, waarom wel?
o Neen, waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

9. Vindt u hondenbelasting verantwoord?
o Ja, waarom?
o Neen, waarom niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

10. Kent u locaties in Menen waar hondenpoep zeker een probleem is?
o Neen
o Ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….

11. Bent u bereid peter of meter te worden van een probleemlocatie?
Een meter of peter is iemand die men over de problematiek kan aanspreken, die hondenpoep opruimt
en die een info bron is voor gemeenschapswachten voor het opspeuren van overtreders.
o Ja
o Neen, waarom niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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12. Vindt u dat het kan dat er een deel hondenloopweide komt in parken, waar gewone wandelaars dus
ook door moeten?
o Ja
o Neen, waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

13. Vindt u dat de eigenaar van een hond negatief benaderd wordt in het huidige hondenbeleid van de
stad?
o Ja, kan u een voorbeeld geven?
o Neen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

14. Hebt u suggesties om het hondenbeleid van de stad aan te vullen of te verbeteren?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wil u hier meer over weten? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de milieudienst.

Het is mogelijk dat er een werkgroep wordt opgericht om het hondenbeleid verder uit te werken. Indien u
wil meewerken dan krijgen wij graag uw contactgegevens.
- Naam:…………………………………………………………………………………………………………….
- Adres:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
- Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………
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E-mail:…………………………………………………………………………………………………………….

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Milieudienst contact
Yvonne Serruysstraat 28
8930 Menen
T 056 529 372
milieu@menen.be
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