HONDENBEZITTERS
Gemeente Buiten
opmeer
Gemeente
opmeer
Aantal reacties
120
7
Percentage
94%
6%
JA

NEE

JA

Loopt uw hond
weleens los op
het sport- en
recreatieterrein
De Weijver
93
73%

Percentage
Honden mogen
van 1 oktober tot
1 april loslopen
op het grote
grasveld. Vindt u
deze periode
goed gekozen

34
27%

35
28%

Percentage

NIET HONDENBEZITTERS
Gemeente Buiten
opmeer
Gemeente
opmeer
77
2
Percentage
97%
3%

92
72%

Heeft u overlast
van loslopende
honden op het
sport- en
recreatieterrein
De Weijver?
Percentage
Honden mogen
van 1 oktober tot
1 april loslopen
op het grote
grasveld. Vindt u
deze periode
goed gekozen?
Percentage

NEE

33
42%

46
58%

39
49%

40
51%

Ik vind de periode niet goed gekozen
omdat

Ik vind de periode niet goed gekozen
omdat

Ik vind dat mijn hond recht
heeft om daar lekker het hele
jaar los te lopen
ze altijd aangelijnd moeten
zijn. Sommige honden zijn zo
groot en onbehouden, heel

Het hele jaar de honden laten
loslopen
64

5

Wat mij betreft altijd los
buiten de evenementen om

3

Ik vind de periode goed gekozen omdat
Er dan weinig
activiteiten/evenementen zijn
in de weijver
Er in de zomer dan gespeeld
kan worden zonder gestoord
te worden

NEE

12
Ik ben bang voor honden en
vind het heel vervelend dat ik
plaatsen moet mijden i. v.m.
los lopende honden

1

3

Ik vind de periode goed gekozen
omdat
Omdat er dan
minder kinderen
zijn en spelen.
8
Er dan geen
activiteiten/recreati
e meer plaats vind
8

2

Dit dit de winter
periode is. Weinig
mensen op de
weijver

5

Lekker in de winter loslopen
JA

17
Ik vind dat dieren altijd
aangelijnd moeten lopen.

5
JA

8

8

5
NEE

In Opmeer
moeten de
honden bijna
overal
aangelijnd zijn.
Bent u het ermee
eens dat
personen die
zich niet aan
deze regel
houden een
bekeuring
Percentage

80
63%

47
37%

In Opmeer
moeten de
honden bijna
overal aangelijnd
zijn. Bent u het
ermee eens dat
personen die zich
niet aan deze
regel houden een
bekeuring
krijgen?

65
82%

Percentage

14
18%

IK BEN HET ER NIET MEE EENS OMDAT

IK BEN HET ER NIET MEE EENS
OMDAT

Een hond die goed onder
Apel/controle staat hoeft niet
altijd vast.

Sommige honden luisteren zo
goed dat ze geen lijn nodig
hebben. Behoud deze regel,
maar gedoog waar dat kan.
12

Ik dit onzin vind mijn hond
loopt los in t park en dat
moet kunnen zelfs nu lijn ik
mijn hond aan als er veel
mensen in het park aan t
sporten
zijn
Een hond
ook los moet

2

kunnen / mogen lopen als een
ander daar geen last van
heeft dwz als er geen andere
in de buurt zijn
JA
Heeft u overlast
van hondenpoep
op het sport- en
recreatieterrein
De Weijver
Percentage

JA

19

108

15%

85%

Heeft u overlast
van hondenpoep
op het sport- en
recreatieterrein
De Weijver
Percentage

NEE

118
93%
JA

Zijn er
voldoende
hondenpoepemm
ers op De
Weijver

2

2
veldjes mogen honden los niet
bij speel toestellen. daar
moeten ze vast en op de stoep
door het dorp ben ik er mee
eens dat de bekeuring er moet
zijn

NEE

JA
Het opruimen
van hondenpoep
in Opmeer is
verplicht. Bent u
het ermee eens
dat personen die
zich niet aan
deze regel
houden een
bekeuring
krijgen
Percentage

3
Een waarschuwing vind ik
meer op zijn plaats

9
7%

Percentage

NEE
nvt

90

NEE

29

50

37%

63%

JA
Het opruimen van
hondenpoep in
Opmeer is
verplicht. Bent u
het ermee eens
dat personen die
zich niet aan
deze regel
houden een
bekeuring krijgen

37

1

NEE

76
96%

2
4%

Percentage
Staan er op De
Weijver
voldoende
borden met
regels over het
aanlijnen,
loslopen en
opruimen van
hondenpoep
Percentage

71%
JA

29%
NEE

111

15

87%

13%

Staan er op De
Weijver
voldoende
borden met
regels over het
aanlijnen,
loslopen en
opruimen van
hondenpoep
Percentage

JA

NEE

69

10

87%

13%

HEEFT U ZELF NOG IDEEEN MBT
OPRUIMPLICHT EN LOSLOOPGEBIEDEN

HEEFT U ZELF NOG IDEEEN MBT
OPRUIMPLICHT EN
LOSLOOPGEBIEDEN

Poepzakjes aan palen in het
gebied.

Meer controle bij de Weijver

Houd ze gewoon het hele jaar
open
de Weijver weer lekker als
losloopgebied terug te geven

10
10

8
Opruimplicht graag overal in
de gemeente.

5

Kunnen ze niet in een weiland
5

3

