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Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten
instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht
onderzoek, het toegankelijk maken van grote hoeveelheden data uit
verschillende bronnen, gegevensanalyse, projectevaluatie en
dienstverlening bij overheidsmarketing.
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1. Inleiding
In mei 2011 is een nieuw hondenbeleid ingevoerd in de gemeente
Groningen. In het kader van de evaluatie van dit nieuwe beleid is er een
online enquête geweest onder stadjers. De gemeente wil echter ook
weten wat de wijkorganisaties van het nieuwe hondenbeleid vinden.
Hierbij ligt de nadruk vooral op de communicatie tussen gemeente en
wijkorganisaties.
Wat vinden de wijkorganisaties van het nieuwe hondenbeleid en de
communicatie hierover met de gemeente? We hebben de
wijkorganisaties benaderd met een enquête via internet. In totaal
41 wijkorganisaties hebben een uitnodiging ontvangen voor de enquête.
De respons
Er hebben 33 wijkorganisaties meegedaan aan de enquête (80 procent
respons). Ook heeft 1 organisatie niet meegedaan aan de enquête maar
haar mening schriftelijk toegestuurd. Van de organisaties die de enquête
hebben ingevuld wisten 31 van het bestaan van het nieuwe
hondenbeleid.
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2. Het nieuwe hondenbeleid
Als eerste zijn de wijkorganisaties die bekend zijn met het nieuwe
hondenbeleid gevraagd wat zij van het nieuwe hondenbeleid vinden. De
resultaten zijn te zien in tabel 2.1.
Tabel 2.1 Wat vindt uw organisatie van dit nieuwe hondenbeleid?
Antwoord
aantal
goed, de situatie is beter dan voor 1 mei 2011

10

slecht, het is nu slechter dan voor 1 mei 2011

1

sommige dingen zijn beter en andere slechter dan voor 1
mei 2011

12

we hebben geen veranderingen bemerkt

6

totaal

29

Uit deze tabel is op te maken dat een ruime meerderheid enige
verbeteringen ziet met het nieuwe hondenbeleid. Een deel van de
wijkorganisaties (10) vindt dat de situatie beter is. De meeste
wijkorganisatie (12) zien enige verbeteringen maar ook dingen die
slechter gaan. Er zijn 6 organisaties die geen veranderingen hebben
ervaren.
Om de communicatie tussen de gemeente en de wijkorganisaties nader
te bekijken hebben we gevraagd wanneer men op de hoogte is gesteld
van het nieuwe hondenbeleid. De uitkomsten zijn in tabel 2.2
weergegeven.
Tabel 2.2 In hoeverre is uw organisatie tijdig door de gemeente geïnformeerd over het
nieuwe hondenbeleid?
Antwoord
aantal
op tijd (vóór 1 mei 2011)

19

vlak voor 1 mei 2011

2

we zijn niet als wijkorganisatie geïnformeerd door de
gemeente

4

weet niet

4

totaal

29

Het merendeel van de wijkorganisaties geeft aan op tijd geïnformeerd te
zijn over het nieuwe hondenbeleid. Hoe de organisaties op de hoogte
zijn gebracht is te zien in tabel 2.3. Hierbij waren meerdere antwoorden
mogelijk.
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Tabel 2.3 Hoe heeft uw organisatie kennis genomen van het nieuwe hondenbeleid?
Antwoord
aantal
uit de wijkkrant

4

van de wijkwebsite

0

uit de stadsberichten van de Gezinsbode

10

door een brief van de gemeente

21

van de televisie

2

op een andere manier

10

totaal

29

De meerderheid van de organisaties heeft een brief ontvangen van de
gemeente. Daarnaast heeft ongeveer een derde de kennis over het
nieuwe beleid uit de stadsberichten van de Gezinsbode en/of op een
andere manier verworven.
Over de teksten in de informatie over het nieuwe beleid is men over het
algemeen tevreden. Dit is te zien in tabel 2.4.
Tabel 2.4 Mening over teksten informatie nieuwe hondenbeleid
Stelling

mee eens

neutraal

mee oneens

weet niet

totaal

De teksten waren duidelijk

15

8

3

2

28

De teksten waren volledig

14

6

5

1

26

De teksten waren ter zake

13

7

4

2

26

De meeste organisaties vonden de teksten in de informatie duidelijk,
volledig en ter zake.
Op de website van de gemeente Groningen zijn plattegronden te vinden
met informatie over het nieuwe hondenbeleid. In tabel 2.5 is te zien wat
de wijkorganisaties van deze plattegronden vinden.
Tabel 2.5 Mening over plattegronden over het nieuwe hondenbeleid
Stelling

mee eens

neutraal

mee oneens

weet niet

totaal

De plattegronden zijn
duidelijk

10

3

9

4

26

De plattegronden zijn
volledig

10

3

9

4

26

De plattegronden zijn juist

11

4

6

4

25

Over de plattegronden zijn de meningen verdeeld. Er zijn 10 organisaties
die de plattegronden duidelijk en volledig vinden, maar er zijn
9 organisaties die het hier niet mee eens zijn. Met de stelling over de
juistheid van de plattegronden zijn 11 organisaties het eens en 6 oneens.
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3. Inbreng van wijkorganisaties
In dit hoofdstuk komt de inbreng van de wijkorganisaties bij het bepalen
van het nieuwe hondenbeleid aan de orde. We gaan in op de
voorbereiding van het nieuwe beleid en de keuze van de
hondengebieden. Ten slotte behandelen we de hiaten die de
wijkorganisatie nog zien in het hondenbeleid en opmerkingen die ze
erover maken.

3.1. Voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid
Bij het voorbereiden van het nieuwe hondenbeleid zijn wijkorganisaties
min of meer betrokken geweest. In hoeverre zij betrokken zijn geweest is
te zien in tabel 3.1. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk.
Tabel 3.1 In hoeverre is uw organisatie betrokken geweest bij het voorbereiden van het
nieuwe hondenbeleid’?
Antwoord
aantal
we zijn geïnformeerd door de gemeente

13

de gemeente vroeg ons om advies

10

we hebben ongevraagd advies gegeven

5

we zijn niet betrokken geweest

6

weet niet

1

totaal

27

De meeste organisaties zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van
het nieuwe hondenbeleid. Slechts 6 organisaties hebben geen inbreng
gehad. De organisaties die wel betrokken zijn geweest zijn meestal
geïnformeerd of hen is om advies gevraagd. Een klein deel heeft zelf
initiatief genomen en ongevraagd advies gegeven.
Was er bij de wijkorganisaties de behoefte om betrokken te zijn bij het
voorbereiden van dit nieuwe beleid? De resultaten zijn te zien in tabel
3.2.
Tabel 3.2 In hoeverre vond uw organisatie het gewenst om betrokken te zijn bij het
voorbereiden van het nieuwe hondenbeleid?
Antwoord
aantal
dat vonden we nodig

13

dat vonden we wenselijk

9

dat vonden we niet nodig of wenselijk

4

weet niet

1

totaal

27

Een groot deel van de organisaties vond het nodig dat zij werden
betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid (13 van de
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27). Nog eens 9 organisaties vonden dit wenselijk. Een klein deel vond
het niet nodig of wenselijk dat zij betrokken werden (4 organisaties).
Of en wat de organisaties hebben gemerkt van hun inbreng is te zien in
tabel 3.3. Hierbij konden de organisaties meerdere antwoorden kiezen.
Tabel 3.3 Wat heeft uw organisatie gemerkt van de gevolgen van de inbreng van uw
organisatie bij het voorbereiden van het nieuwe hondenbeleid?
Antwoord
aantal
ontvangstbevestiging ontvangen

7

bedankje gekregen

2

bericht gekregen dat ons advies is opgevolgd

2

bericht gekregen dat ons advies niet is opgevolgd

1

ons advies is opgevolgd

4

over onze inbreng is verder gesproken met de gemeente

5

niets van gemerkt

5

weet niet

3

totaal

15

Een derde van de organisaties die aangeven betrokken te zijn geweest
heeft niets gemerkt van de eigen inbreng. Toch is er ook een aantal
(4 organisaties) dat aangeeft dat het advies is opgevolgd.

3.2 Hondengebieden
Een nieuwe regel in het hondenbeleid is dat mensen die met een hond
wandelen een opruimmiddel bij zich moeten hebben. Bijna alle
wijkorganisaties (26) wisten van deze regel.
De uitlaatzones en uitrengebieden zijn iets minder bekend,
22 organisaties geven aan de zones en gebieden in hun buurt te kennen.
De mening van de organisaties over de opruimplicht en aanlijnplicht zijn
te vinden in tabel 3.4.
Tabel 3.4 Mening over opruimplicht en de aanlijnplicht
Stelling
Opruimplicht van hondenpoep moet
ook gelden in de uitlaat- en
uitrengebieden
Wat vindt u ervan dat honden altijd
aan de lijn moeten, behalve in de
uitrengebieden

mee eens

mee
oneens

ons maakt
het niet uit

totaal

19

6

1

26

22

3

1

26

De meerderheid vindt dat opruimplicht ook in de uitlaat- en
uitrengebieden moet gelden. Bijna alle organisaties (22) zijn het eens
met het feit dat honden altijd aan de lijn moeten, behalve in de
uitrengebieden. Op dit punt zijn de wijkorganisaties het dus eens met het
nieuwe hondenbeleid.
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Of de organisaties betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van
hondengebieden is te zien in tabel 3.5. Er waren bij deze vraag meerdere
antwoorden mogelijk.
Tabel 3.5 In hoeverre is uw organisatie betrokken geweest bij het aanwijzen van de
hondengebieden?
Antwoord
aantal
we zijn geïnformeerd door de gemeente

10

de gemeente vroeg ons om advies

7

we hebben ongevraagd advies gegeven

8

we zijn niet betrokken geweest

8

weet niet

3

totaal

27

Net als bij de voorbereiding van het nieuwe hondenbeleid zijn de meeste
organisaties betrokken geweest bij het aanwijzen van de
hondengebieden. Er zijn 8 organisaties die niet betrokken zijn geweest.
Van de betrokken organisaties zijn de meesten geïnformeerd of om
advies gevraagd door de gemeente. Ook zijn er 8 organisaties die
ongevraagd advies hebben gegeven. Dit zijn iets meer organisaties dan
bij de voorbereiding van het nieuwe beleid.
Aan de organisaties is gevraagd of zij de betrokkenheid nodig of
wenselijk vonden. De uitkomsten zijn te zien in tabel 3.6.
Tabel 3.6 In hoeverre vond uw organisatie het gewenst om betrokken te zijn bij het
aanwijzen van de hondengebieden?
Antwoord
aantal
dat vonden we nodig

13

dat vonden we wenselijk

9

dat vonden we niet nodig of wenselijk

4

weet niet

1

totaal

27

Net als bij het voorbereiden van het nieuwe hondenbeleid vonden de
meeste organisaties het nodig of wenselijk om betrokken te zijn. Er
waren 4 organisaties die het niet nodig of wenselijk vonden betrokken te
zijn bij het aanwijzen van hondengebieden.
Wat hebben de organisaties gemerkt van hun inbreng? De uitkomsten
hiervan zijn te zien in tabel 3.7. Er waren hierbij meerdere antwoorden
mogelijk.
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Tabel 3.7 Wat heeft uw organisatie gemerkt van de gevolgen van de inbreng van uw
organisatie over het aanwijzen van de hondengebieden?
Antwoord
aantal
ontvangstbevestiging ontvangen

7

bedankje gekregen

2

bericht gekregen dat ons advies is opgevolgd

3

bericht gekregen dat ons advies niet is opgevolgd

2

ons advies is opgevolgd

4

over onze inbreng is verder gesproken met de gemeente

3

niets van gemerkt

4

weet niet

3

totaal

15

In het geval van de inbreng bij het aanwijzen van de hondengebieden
waren er 4 organisaties die niets hebben gemerkt van de inbreng. Dit is
iets minder dan bij de voorbereiding van het nieuwe beleid. Er zijn ook
4 organisaties die aangeven dat hun advies is opgevolgd.
Naast de inbreng en communicatie hierbij is ook gevraagd naar wat
organisaties vinden van het eindresultaat: de aangewezen
hondengebieden. De mening van de organisaties hierover is te zien in
tabel 3.8. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk.
Tabel 3.8 Wat vindt u organisatie van de gebieden die zijn aangewezen als
hondengebieden?
Antwoord
aantal
wij vinden het precies goed zoals het nu is

11

wij willen meer hondengebieden voor onze wijk

4

wij willen minder hondengebieden voor onze wijk

1

wij willen grotere hondengebieden voor onze wijk

3

wij willen kleinere hondengebieden voor onze wijk

0

uitlaatzones hadden uitrengebieden moeten zijn (meer
uitrengebieden)

6

uitrengebieden hadden uitlaatzones moeten zijn (meer
uitlaatzones)

1

wij willen andere terreinen als hondengebieden

7

weet niet

2

N

25

De meningen zijn verdeeld. Iets minder dan de helft, 11 organisaties,
vindt dat het precies goed is zoals het nu is. Een ander deel, 7 organisaties, vindt dat er andere terreinen als hondengebieden aangewezen
zouden moeten worden. Ook vinden 6 organisaties dat er meer
uitrengebieden moeten komen.
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3.3 Opmerkingen
Als laatste is aan de wijkorganisaties gevraagd wat naar hun mening de
belangrijkste maatregelen zijn die het hondenbeleid nog moet regelen.
Ook was er de ruimte om opmerkingen te plaatsen.
Een term die erg veel genoemd werd is handhaving. Organisaties vinden
dat het nieuwe hondenbeleid beter gehandhaafd moet worden en dat er
meer controle en beboeting moet komen. De opruimplicht wordt ook
vaak genoemd. Uit de enquête bleek ook al dat organisaties positief
staan tegenover een opruimplicht van hondenpoep. Punt hierbij is wel
dat er dan, volgens enkele organisaties, de ruimte moet zijn om de
poepzakken weg te gooien en er dus meer afvalbakken moeten komen.
Als laatste zijn er een paar organisaties die meer hondengebieden willen.
Wat betreft de betrokkenheid en communicatie geven sommige
organisaties aan dat ze meer betrokken hadden willen zijn bij het nieuwe
hondenbeleid. Betrokkenheid bij het vervolg vinden ze ook gewenst.
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4. Conclusie
Bijna alle organisaties zijn bekend met nieuwe hondenbeleid. Ze zijn in
iets mindere mate bekend met de opruimplicht en de hondengebieden.
De meeste organisaties zijn het eens met het aanlijnbeleid en zouden de
opruimplicht ook in de hondengebieden willen. De organisaties vinden
dat de situatie met het nieuwe hondenbeleid beter is maar dat er ook
dingen slechter zijn.
Wat betreft de communicatie is een groot deel van de organisaties op
tijd geïnformeerd over het nieuwe hondenbeleid (met een brief van de
gemeente). De teksten van de informatie worden goed beoordeeld maar
de plattegronden op de site niet. Een deel van de organisaties vindt de
plattegronden onduidelijk, onvolledig en/of onjuist.
De meerderheid van de organisaties vond het nodig of wenselijk
betrokken te zijn bij de voorbereiding van het nieuwe beleid en het
aanwijzen van de hondengebieden. Maar er zijn enkele organisaties die
niet betrokken zijn geweest. De terugkoppeling is een punt van
verbetering. Een aantal organisaties geeft aan niets gemerkt te hebben
van de inbreng die zij hebben gehad.
Over de aangewezen hondengebieden zijn veel organisaties tevreden.
Toch zijn er ook organisaties die liever andere terreinen en meer
uitrengebieden zien.
Alles samenvattend kan gesteld worden dat de communicatie tussen
wijkorganisaties en de gemeente in de meeste gevallen goed is gegaan.
Wel is er ruimte voor verbetering, omdat enkele organisaties aangeven
dat zij bijvoorbeeld niet op tijd geïnformeerd zijn of geen inspraak
hebben gehad. Over het hondenbeleid zelf zijn de organisaties over het
algemeen tevreden, de plattegronden op de gemeentelijke website zijn
voor verbetering vatbaar.
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