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Inleiding 
 

Op 14 februari 2017 werd in de commissie Samenleving het nieuwe ‘Speelruimteplan’ 

gepresenteerd. Uit een toegevoegd onderzoek van ingenieursbureau OBB uit Deventer, 

genaamd “Buiten zijn, ja leuk!” (september 2006), bleek dat de voornaamste bedreiging bij 

informele speelruimte bestaat uit hondenpoep. Onlangs is in de raadsvergadering van 12 

februari 2019 de Visie Openbare Ruimte vastgesteld. Ook uit het onderzoek voor deze visie 

blijkt de ervaren overlast van hondenpoep groot. Maar al langer bereikte de PK signalen van 

inwoners dat er veel overlast wordt ervaren van hondenpoep. Om die reden heeft de PK in 

2017 een motie ingediend, een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente 

Bergen en een onderzoek naar mogelijke oplossingen gedaan. Alle bevindingen zijn in dit 

rapport samengevat.  

Naar aanleiding van onze bevindingen, schreven wij een initiatiefvoorstel voor een Positief 

Hondenbeleid in de gemeente Bergen. 

 

De Motie 
 

Binnen de gemeente Bergen bestaat geen hondenbeleid. In het ‘Speelruimteplan’ zijn dan 

ook geen acties omschreven om de hondenpoepoverlast te bestrijden. Tijdens de 

raadsvergadering van 7 maart 2017 dient de PK daarom een motie in waarbij zij het college 

oproept een pilot van 1 jaar te starten voor een hondenpoepvrije omgeving rond de 

informele speelruimten in onze gemeente en daarbij gratis hondenpoepzakjes aan 

hondenbezitters aan te bieden en speciaal daarvoor bedoelde afvalbakken te plaatsen. 

Wethouder Splinter zegt toe dat er een pilot kan plaatsvinden van 6 maanden op 1 door de 

PK aan te wijzen informele speelruimte en met door PK te regelen ondersteuning van 

vrijwilligers voor het legen van de vuilnisbakken.  

 

De Enquête 
 

Op 15 mei 2017 start de PK een enquête waarbij zij de inwoners van de gemeente Bergen 

vraagt óf en wáár overlast wordt ervaren van hondenpoep. De oproep wordt geplaatst in 

1BERGEN, op de PK-website en PK-Facebookpagina. 126 inwoners reageren op de oproep en 

vullen de enquête in. Voor de PK is het doel van de enquête om de locatie voor de pilot te 

vinden en te ontdekken of mensen als vrijwilliger mogelijk inzetbaar zouden willen zijn.  

Nadat wij onze enquête hebben afgerond, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het 

hondenpoepprobleem voor veel inwoners van de gemeente Bergen een grotere ergernis is 

dan wij hadden vermoed. In alle kerkdorpen worden plekken aangewezen waar overlast 
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wordt ervaren. De respons van inwoners uit Nieuw Bergen is weliswaar het grootst, maar 

dat betekent niet dat de ervaren overlast in de andere dorpen minder is. 

 

In de enquête noemen respondenten speelveldjes en bosjes waar niet gespeeld kan worden 

in verband met de hondenpoep die daar ligt:  

 

‘Door de hondenpoep kan er niet gevoetbald of gespeeld worden’ 

‘Het was erg leuk geweest om te voetballen maar dit is nu niet mogelijk door de poep’ 

‘Bij de school is een speelveld waar altijd stront ligt’ 

 

Aangedragen verantwoordelijkheid en oplossingen 
In de enquête komt duidelijk naar voren dat de respondenten vinden dat de 

verantwoordelijkheid van de overlast bij de hondenbezitter ligt. Slechts een klein deel van de 

respondenten is ervan overtuigd dat het plaatsen van hondenpoepbakken en het faciliteren 

van hondenpoepzakjes een oplossing biedt tegen de overlast. Controle en handhaving 

worden hierbij echter wel als noodzakelijk genoemd. Een groter deel is niet overtuigd van 

het nut en vraagt zich af of het helpt. Slechts een enkeling spreekt momenteel al 

hondenbezitters aan bij het veroorzaken van overlast. De meeste respondenten doen dat 

niet en zullen hondeneigenaren ook in de toekomst niet aanspreken, uit angst voor 

problemen en ruzie. 

 

De gemeente  
Door verschillende respondenten wordt aangegeven een melding van overlast te willen doen 

bij de gemeente. Daarbij wordt het beboeten van hondeneigenaren door 

de gemeente door een groter aantal, en het invoeren van 

hondenbelasting door een klein aantal genoemd. Verbodsborden 

plaatsen rond speelplekken en een uitlaatveldje/hondentoilet creëren 

worden ook als oplossingen genoemd.  Zoals ook meer reclame maken 

voor de losloopgebieden in onze gemeente. 
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Aanbevelingen PK 
 

Faciliteren  
Na onderzoek bij andere gemeenten in binnen- en buitenland, hebben wij geconstateerd dat 

het faciliteren van gratis opruimzakjes in combinatie met informatie- en verbodsborden vaak 

volstaat. Speciaal daarvoor bestemde afvalbakken zijn niet nodig, de zakjes kunnen namelijk 

gewoon bij het restafval. 

 

Honden-halte  

Het plaatsen van zogenaamde speciale honden-haltes voorzien van opruimzakjes, heeft niet 

alleen een confronterende werking op het hondenbaasje maar ook een preventieve werking 

op het omliggende gebied. Hondenhaltes zouden op diverse centrale plekken geplaatst 

kunnen worden. 

                                                                    

  

 

 

Foto1 

Foto 1: Honden-halte bevestigd 
aan straatnaambord; 
Foto 2: Vrijstaande honden-
halte met opruimzakjes; 
Foto 3: Honden-halte bevestigd 
aan lantaarnpaal 

Foto 2 

Foto 3 
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Afvalbakken 

Uit de Visie Openbare Ruimte blijkt dat er op dit moment 100 afvalbakken zijn, verspreid 

over de gehele gemeente Bergen. Een grote uitbreiding hiervan is noodzakelijk op de 

locaties waar veel overlast is zodat men tijdens de wandeling het opruimzakje kan 

deponeren. PK stelt voor 200 afvalbakken extra te plaatsen. 

Met betrekking tot het Aanvalsplan Participatiewet zou de ontwikkeling van het project 

‘Bergen Schoon’ uitgebreid moeten worden met rondes langs de honden-haltes en de nieuw 

geplaatste afvalbakken. Er zal in alle dorpen gezocht moeten worden naar mogelijkheden 

waarbij het gebruik van elektrische bakfietsen ook buiten Nieuw Bergen toegankelijk wordt.  

(Bijlage 6: overzicht locaties afvalbakken) 

 

Opruimzakjes 

Zoals ook de speciale zakken, bestemd voor plastic afval, zouden de 

opruimzakjes in onze gemeente gratis kunnen worden aangeboden 

en op meerdere plaatsen verkrijgbaar moeten zijn. Wanneer de 

gemeente gratis faciliteert, zijn mensen eerder geneigd om gebruik te 

maken van die faciliteiten. Het spreekt voor zich dat het materiaal 

biologisch afbreekbaar dient te zijn. De opruimzakjes zijn te plaatsen 

in de eerder genoemde honden-halte maar kunnen ook aangeboden 

worden naast de zakken voor plastic afval op de diverse locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Op de afbeeldingen is een aantal voorbeelden van biologisch afbreekbare opruimzakjes te zien.  
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Informatie- en verbodsborden 

Op verschillende plekken in de gemeente komen we reeds informatie- en verbodsborden 

tegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondenverbodsborden en informatieborden bij (informele-) speelruimten en plantsoenen 

versterken het uiteindelijke doel en resultaat. Indien de ‘opruimplichtborden’ voorzien 

worden van teksten als: ‘opruimzakjes gratis verkrijgbaar bij gemeente’ dan zal dat de 

confronterende en preventieve werking ten goede komen.  

Hondenverbodsborden en informatieborden zijn er in alle soorten en maten. De PK is 

voorstander van een positieve benadering.  

Op alle plekken waar overlast is mogen, wat de PK betreft, de informatieborden over de 

opruimplicht op ooghoogte geplaatst worden.      

 

 

    

Informatiebord in de Herckenrathstraat, Nieuw Bergen Verbodsbord, laag bij de grond, in de Pieter 
Breughelstraat, Nieuw Bergen 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg-qv-iYngAhUPZ1AKHZWoAAMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hondenpoepbord.nl/p/2900/honden-uitlaatplaatsen/uitlaten-toegestaan/informatiebord-hondenuitlaatplaats-300x300mm-opruimen-graag/&psig=AOvVaw20JF2k0pR7U1K56s_zm-QQ&ust=1548510675626388
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCjraviongAhWNZVAKHQGnBQcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hondenpoepbord.nl/p/2946/honden-uitlaatplaatsen/uitlaten-toegestaan/informatiebord-honden-aan-de-lijn-en-opruimplicht-logo/&psig=AOvVaw20JF2k0pR7U1K56s_zm-QQ&ust=1548510675626388
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Bij alle (informele-) speelruimten in onze gemeente wordt het, wat de PK betreft, verboden 

voor honden en worden hondenverbodsborden op ooghoogte geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook erg vervelend is poep op de stoep. Een extra reminder in de vorm van speciale 

stoeptegels zouden, in de buurten waar deze overlast wordt ervaren, zeer nuttig kunnen 

zijn. 

 

  

  

 

   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9IDSg4ngAhVPKVAKHT1sDQIQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.waddinxveen.nl/document.php?m%3D22%26fileid%3D72493%26f%3Dfc1b77c4ad1f059849b74b204ba259cf%26attachment%3D0%26c%3D73847%26psig%3DAOvVaw0-86yLKdpRWTZKga2PLTe4%26ust%3D1548508916594889&psig=AOvVaw0-86yLKdpRWTZKga2PLTe4&ust=1548508916594889
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_6jni4ngAhXJaVAKHcHoAtwQjRx6BAgBEAU&url=http://tarifsmedias.com/niet-op-de-stoep.aspx&psig=AOvVaw1dWYhIVCY77yb6tWl5trPV&ust=1548511135135218
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Financiën 
 

Via verschillende websites hebben wij de prijzen van de diverse mogelijkheden bekeken om 

een beeld te krijgen van de investering die gedaan zou moeten worden. Onderstaande 

uitgaven zouden eenmalig zijn. Uitgaande van een verdriedubbeling van het aantal 

afvalbakken, de aanschaf van dispensers van afvalzakjes en de aanvulling van informatie- en 

verbodsborden komen wij op een ruwe schatting van: 

Afvalbakken incl. dispenser    € 199 p/st  200  € 39.800 
Zakjesdispensers incl. 5000 zakjes   € 110 p/st  200  € 22.000 
Informatie- en verbodsborden    € 100 p/st  100  € 10.000 

 
Daarnaast zijn hondenpoepzakjes voor uitgifte naast de plastic afvalzakken en 
hondenpoepzakjes voor hondentoiletten/ zakjesdispensers nodig. Het betreft hier uitgaven 
die jaarlijks terugkomen:  
 
Hondenpoepzakjes op rol  7.500 zakken per doos  72 dozen € 4.464 
 
Bron: robi-ag.com/nl 
 

 

Geen hondenbelasting 

Hondenbelasting invoeren behoort wat ons betreft niet tot de oplossing en heeft volgens 

ons zelfs totaal geen zin. Bij vele gemeentes blijkt namelijk dat het zelfs averechts werkt en 

dat het invoeren van zo’n belasting leidt tot nog meer overlast van hondenpoep. Van de 

inkomsten zouden hondenbezitters weliswaar gefaciliteerd kunnen worden, maar vaker zijn 

hondenbezitters niet bereid om zelf de hondenpoep op te ruimen wanneer ze ook al 

belasting betalen. Wij denken zelfs dat de verantwoordelijkheid van het opruimen 

gevoelsmatig verlegd wordt naar de gemeente (“we betalen immers niet voor niets 

hondenbelasting!”). Je ziet daarom ook een afname van het aantal gemeentes in Nederland 

waar hondenbelasting geïnd wordt. 
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Uitlaten buiten de bebouwde kom 
 

Wij wonen in een gemeente die gelukkig over zeer veel natuurgebied buiten de bebouwde 

kom beschikt. Daar zijn ook 2 losloopgebieden, aangewezen door de gemeente, in Afferden 

en Nieuw Bergen. Wij lezen echter in recensies op internet dat niet iedereen positief is over 

de gebieden. Een aanbeveling is om deze gebieden opnieuw te bekijken en de omvang te 

vergroten. 

 

“Niet echt een geschikt losloopgebied. Slechts 

op een heel klein deel van de route mag je 

hondje loslopen. Erg jammer! Hier aangelijnd 

wandelen is wel mooi, maar daarvoor ga ik niet 

naar een losloopgebied.”  

 

 “Het mag geen gebied heten want is eigenlijk 

een pad waar je na 5 minuten mee klaar bent...” 

bron: Doggydating 

Tevens raden wij aan om de losloopgebieden bijzondere aandacht, mét plaatsaanduidingen,  

in de Gemeentegids en gemeentefolders te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstand 

De afstand tussen de meeste woningen en het natuurgebied, al dan niet losloopgebied, is te 

groot voor een hond om zijn behoeften op te houden. De kans is groot dat, tegen de tijd dat 

het baasje met zijn hond buiten de bebouwde kom aankomt, de hond zijn behoefte al 

gedaan heeft.  

Daarnaast beschikt niet iedereen over de tijd of conditie die het kost om deze afstanden af 

te leggen, aangezien een hond meerdere malen per dag de behoefte heeft om uitgelaten te 

worden. De kans dat er binnen de bebouwde kom hondenpoepoverlast ontstaat is dus 

groot.  

Door de gemeente Bergen aangewezen losloopgebied 

Hondenlosloop terreinen gemeente Bergen 
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Conclusie 
 

De PK is tot de conclusie gekomen dat een positief hondenbeleid kan bijdragen aan een nog 

prettigere leefomgeving voor de inwoners van de gemeente Bergen. Een positief 

hondenbeleid betekent bewustwording en vervolgens verantwoordelijkheid nemen. 

Bewustwording kost tijd. Zich verantwoordelijk gaan voelen voor zijn/haar eigen omgeving 

kost ook tijd. Omdenken kost 3 tot 4 jaar.  

De door de wethouder ruimtelijk domein geopperde 6 maanden voor de duur van een pilot 

is daarom niet realistisch en zal niet het gewenste effect hebben. Ook het starten van een 

pilot op slechts 1 plaats in de gemeente, raden wij af aangezien in alle dorpen van de 

gemeente overlast wordt ervaren. 

Wij stellen dan ook voor om samen te werken aan een positief hondenbeleid voor de 

gemeente Bergen, waarbij het rapport Positief Hondenbeleid als uitgangspunt kan worden 

gebruikt. Een positief hondenbeleid houdt in dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar 

van de hond ligt, dat hondenpoep opgeruimd wordt en dat de gemeente erkent dat de 

eigenaar én hond thuishoren in de samenleving. De PK streeft hierbij naar een gemeente 

Bergen (L), waar je als mens én dier in een veilige omgeving prettig kunt wonen én spelen!  
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Bijlage 1: De Motie 
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Bijlage 2: Positief hondenbeleid 
Een goed hondenbeleid begint met het betrekken van de wensen van hondenbezitters bij 

het beleid. Een hond is veel meer dan een poepproducerend dier! Scheer niet alle 

hondenbezitters over één kam maar werk gezamenlijk naar een positief hondenbeleid in 

onze gemeente! Hondenbeleid is meer dan een aantal regels om de overlast van 

hondenpoep te beteugelen! Door hondenbezitters te betrekken bij het beleid, door ze 

positief te benaderen, door te faciliteren zullen we zien dat het een stuk schoner wordt in 

onze gemeente! 

 

De 6 V’s voor een positief beleid 

✓ Visie – samen met de hondenbezitter 

✓ Voorlichting – wees duidelijk en eenduidig 

✓ Voorzieningen – praktisch, gebruiksvriendelijk en hufterproof 

✓ Verbalisering – Je kan ook waardebonnen uitdelen 

✓ Verantwoording – Uiteindelijk ligt deze bij de hondenbezitters 

✓ Volharden – Mentaliteitsveranderingen bewerkstelligen duurt drie tot vier jaar! 

 

Visie: 
Welke visie schuilt er achter het gemeentelijk hondenbeleid? Is deze visie opgesteld door 

een hondenliefhebber of door iemand die “minder of niks” met honden heeft…. Heeft de 

gemeente het beste met de hondenbezitters voor? Is het hondenbeleid louter opgesteld om 

de hondenpoepoverlast te beteugelen? Is deze visie (en daaruit voortvloeiend het beleid) 

samen met de bezitters opgesteld? Wat is het draagvlak? En wat wil de gemeente bereiken? 

Wat zijn de doelstellingen?  

 

Voorlichting: 
Als het hondenbeleid is geformuleerd (samen met de hondenbezitters) zorg ervoor dat het 

op de juiste manier wordt ingezet om de inwoners, en met name hondenbezitters, ervan op 

de hoogte te brengen. Teveel 

gemeenten doen dit nog op een 

negatieve wijze. Grote 

hondenpoepplaatjes worden 

ingezet terwijl er ook plaatjes 

kunnen worden ingezet van een 

spelende hond met een blij 

baasje.  
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Voorzieningen: 
Hondenpoep is nog steeds één van Nederlands grootste ergernissen. Als gemeente moet je 

ervoor zorgen dat er een netwerk ontstaat van goede en duurzame 

hondenpoepvoorzieningen. Ook het faciliteren door gemeenten van honden uitlaatplekken 

en speeltoestellen voor honden zijn voorbeelden hoe je het aantrekkelijk maakt voor de 

hond en zijn bezitter(s). 

 

Verbaliseren: 
Uiteraard ontkom je er niet aan dat de vastgestelde regels ook worden gecontroleerd door 

handhavers (Boa’s, /(milieu) politie). Dit met name om de hondenbezitters erop te wijzen 

dat ze de hondenpoep opruimen maar ook of de honden worden aangelijnd waar dit een 

gevaarlijke situatie op zou kunnen leveren. Maar ga de hond, als gemeente, niet zien als een 

soort nieuwe melkkoe! Dit heeft vaak het tegenovergestelde effect. Het begrip 

‘treiterschijters’ komt steeds vaker voort in Nederland. Handhavers moeten voornamelijk 

ook worden ingezet om de mensen op de hoogte te brengen van het hondenbeleid. Echter 

indien er niet wordt opgeruimd, dan beboeten! Anders schiet het niet op! 

 

Verantwoording: 
Natuurlijk valt het beleidstechnisch nooit helemaal dicht te timmeren maar er valt nog heel 

veel winst te behalen om het voor iedereen in Nederland maar met name voor de 

hondenbezitters een stuk plezieriger en duidelijker te maken. Indien hondenbezitters 

betrokken worden bij het hondenbeleid, indien de gemeente positief beleid formuleert, 

indien de gemeente dit op de juiste (positieve) manier communiceert, indien er goede en 

voldoende voorzieningen worden geplaatst, indien er op een “normale” manier wordt 

gehandhaafd dan heeft dit uiteindelijk een positieve uitwerking op het 

verantwoordingsgevoel van de hondenbezitter. 

 

Volharden: 
Beleid opstellen, voorzieningen aanschaffen  en een folder ontwikkelen is een eerste stap! 

Maar in veel gevallen blijft het daarbij! Soms wordt er na enkele maanden (jaren?) nog eens 

aandacht aan besteed. Maar te vaak blijft het bij eenmalige dus weinig structurele acties. En 

een gedragsverandering bewerkstellig je niet in een korte tijd. Dit duurt vaak enkele jaren! 

Bron: positiefhondenbeleid.nl 
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Bijlage 3: Gevaren van hondenpoep 

Hondenpoep bevat veel bacteriën en is gevaarlijk voor de gezondheid. Dit geldt niet alleen 

voor de verse uitwerpselen, maar zelfs ook nog voor "oude", ingedroogde hondenpoep. 

 

Onzichtbare larveneitjes in hondenpoep besmettelijk voor mensen 
Toxocara canis is een spoelworm die in de darmen van honden en katten leeft. Doordat deze 

huisdieren buiten poepen, komen de eitjes van deze worm in onze leefomgeving terecht. 

Mensen kunnen er ook mee besmet raken. 

Bron: rivm.nl 

 

Een ander probleem zijn schimmels  
Hondenpoep wordt voor een groot deel afgebroken door schimmels van het geslacht Mucor. 

Deze schimmels zijn nuttig, want anders zouden veel drollen voor altijd blijven liggen, maar 

ze kunnen soms ook ziekten en allergieën veroorzaken bij mensen. 

Bron: naturetoday.com 

 

Besmetting door lintwormen  
De Echinococcus multilocularis of lintworm komt de laatste jaren steeds vaker voor in 

Midden-Europa. Hiermee besmette honden kunnen er via hun ontlasting voor zorgen dat 

ook de mens besmet raakt. Stof van, met lintworm besmette, droge hondenpoep kan eitjes 

van de lintworm bevatten. Deze kunnen vervolgens door de mens onopgemerkt ingeademd 

worden, waardoor de besmetting plaats vindt. 

Bron: rivm.nl 
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Zakjesdispenser + 5000 zakjes voor plaatsing op al bestaande afvalbakken 

Bijlage 4: Prijsindicatie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie zie:  

https://www.robi-ag.com/media/robi/PDF-Dokumente/Prijslijst_ROBI-AG_NL.EUR.pdf 

Afvalbak met asbak en zakjesdispenser 

https://www.robi-ag.com/media/robi/PDF-Dokumente/Prijslijst_ROBI-AG_NL.EUR.pdf
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Bijlage 5: Resultaten enquête  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

4%

73%

1. HEEFT U ZELF EEN HOND?

Ja, 1 hond Ja, meerdere honden Nee

43%

52%

3%2%

2. WAT IS UW RELATIE (IN HET ALGEMEEN) TOT 
HONDEN?

Ik vind honden te gek Ik sta vrij neutraal ten opzichte van honden

Ik ben angstig voor honden Ik heb een hekel aan honden
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31%

53%

16%

3. ERVAART U OVERLAST VAN HONDENPOEP IN UW 
WOONWIJK?

Ja, op specifieke plekken Ja, nagenoeg overal bij mij in de buurt Nee (ga door naar vraag 6)

11%

89%

4. WAT IS DE LOCATIE WAAR U OVERLAST ERVAART?

Alleen in mijn straat In mijn wijk
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Aangegeven locaties per dorp
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tussen
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Afferden
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Locaties Afferden
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Loswal Aijen Oudekerkstraat rondom de speeltuin
en langs de weg

Kerkstraat

Locaties Aijen en Bergen

Locaties Nieuw Bergen



 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties Nieuw Bergen

Kreeftenheide Verlengde Boterdijk Seringenstraat Gaesdoncksestraat

Locaties Siebengewald
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Elsterendijk Papenbeek Vitusstraat

Locaties Well

Rondom de kerk en het
kerkhof

Rondom de basisschool Droogstal Wellerlooi algemeen

Locaties Wellerlooi
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63%

27%

10%

5. ZOU DE LOCATIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN ALS 
INFORMELE SPEELRUIMTE?

Ja Nee Weet niet / n.v.t.

39%

31%

30%

6. HONDENPOEPBAKKEN HELPEN TEGEN OVERLAST

Ja Nee Weet niet / n.v.t.



 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

32%

30%

7. GRATIS BIOLOGISCH AFBREEKBARE 
HONDENPOEPZAKJES HELPEN TEGEN OVERLAST

Ja Nee Weet niet / n.v.t.

12%

53%

35%

8. ZOU U ALS VRIJWILLIGER WILLEN MEEHELPEN AAN 
EEN HONDENPOEPVRIJE (SPEEL-) OMGEVING IN UW 

STRAAT / WIJK?

Ja Nee Weet niet
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50%50%

9. WILT U DOOR DE PK OP DE HOOGTE GEHOUDEN 
WORDEN VAN DE UITKOMSTEN VAN HET 

ONDERZOEK?

Ja Nee
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Bijlage 6: Overzicht afvalbakken gemeente Bergen 
 

Op de afbeeldingen is met een rode stip de locatie van een afvalbak aangegeven. 
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