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Inleiding
De gemeente Papendrecht heeft sinds een aantal jaren een hondenbeleid. Daarin staat onder andere 
dat honden moeten zijn aangelijnd en dat de hondenpoep moet worden opgeruimd, tenzij dit anders 
met borden is aangegeven. In de gemeente zijn er voorzieningen voor honden (uitlaatstroken, 
uitrengebieden), maar ook verboden-voor-honden-terreinen.

De gemeente Papendrecht wil graag weten welke concrete ideeën er leven onder de Papendrechtse 
bevolking met betrekking tot het lokale hondenbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft 
daarvoor een digitale vragenlijst uitgezet onder de leden van het bewonerspanel van Papendrecht. 
Ook verspreidde de gemeente Papendrecht via haar social media de link naar de online vragenlijst. 

In deze factsheet leest u de resultaten van deze meting. De bewoners die weet hebben van de 
uitlaatstroken, de uitrenterreinen en de verboden-voor-hondenterreinen geven steeds aan of er 
voldoende van zijn, of ze op de juiste plek liggen, of ze tevreden zijn over de inrichting en wat ze 
van het onderhoud/schoonmaken vinden. Ook konden bewoners meer algemene of juist 
plaatsspecifieke ideeën indienen. 

Ruim de helft van de panelleden vulde de vragenlijst in. Ook nog eens 277 Papendrechters deden dat 
via de openbare link. Van alle respondenten, heeft 33% een of meerdere honden. Ter referentie: 
landelijk bezit ongeveer 18% van de huishoudens een hond. We hebben de resultaten voor 
Papendrecht als geheel gewogen naar hondenbezit, zodat de resultaten representatief zijn voor heel 
Papendrecht (en niet laat zien hoe overwegend hondenbezitters erover denken). 

Naast deze rapportage ontvangt de gemeente de antwoorden van respondenten met suggesties en 
ideeën voor de uitlaatstroken, uitrenterreinen, verboden-voor-hondenterreinen, bijbehorende borden 
en hondenafvalbakken.
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methode
Online vragenlijst onder de leden van 
het OCD bewonerspanel voor 
Papendrecht en een openbare link 
verspreid door de gemeente Papendrecht 
op social media.

veldwerkperiode
Medio mei 2021

respons
487 panelleden (56% respons)
277 personen via link op social media

33%

67%

Respons naar hondenbezit

minimaal 1 hond

geen hond
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Conclusies
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Verboden-voor-hondenterreinen
Ook acht op de tien Papendrechters kennen minimaal 1 verboden-voor-hondenterrein in de eigen 
gemeente. Het zijn vooral de niet-hondenbezitters die oordelen dat het er meer mogen zijn (drie op de 
tien). Weinig hondenbezitters zijn ontevreden over de ligging van de verboden-voor-hondenterreinen.

Ook bijna alle bewoners kennen ten minste 1 uitrenterrein in Papendrecht. Bijna de helft van de 
hondenbezitters is ontevreden over de inrichting ervan en over het schoonhouden/onderhoud. En van 
een derde van de hondenbezitters mogen er wel meer uitrenterreinen komen. Niet-hondenbezitters 
oordelen duidelijk minder negatief.

Bewoners vooral bekend met uitrenterreinen 

Grote bekendheid hondenbeleid en bijbehorende borden
Zo’n acht op de tien respondenten geven zelf aan goed op de hoogte te zijn van het hondenbeleid. Van 
de hondenbezitters geeft slechts 5% aan dat ze niet goed op de hoogte zijn.

In Papendrecht staan twee soorten borden die gerelateerd zijn aan het hondenbeleid: 
hondenuitrenterreinen en verboden-voor-hondenterreinen.  Beide borden zijn zeer goed bekend bij de 
Papendrechtse bevolking. De bewoners vinden de borden ook duidelijk en zes a zeven op de tien 
respondenten oordelen dat de borden op de juiste plek staan.

Uitlaatstroken: minst bekend, aandacht voor schoonmaken
Van de bevraagde onderdelen, zijn de respondenten het minst bekend met uitlaatstroken. Toch kent 
nog steeds drie-kwart van de bewoners wel zo’n strook in Papendrecht. Ook hier zit de grootste 
ontevredenheid in de inrichting en het schoonhouden/onderhoud ervan. Ongeveer een op de drie 
Papendrechters is hier ontevreden over. Onder hondenbezitters is de ontevredenheid groter over het 
onderhoud/schoonmaken, namelijk meer dan de helft.

Hondenpoep: geregeld overlast, meer afvalbakken 
In de open antwoorden geven de bewoners geregeld aan dat ze overlast ervaren van niet opgeruimde 
hondenpoep. Ruim de helft van de Papendrechters vindt dan ook dat er meer hondenafvalbakken 
moeten komen en bijna de helft is ontevreden over de plek waar de afvalbakken nu staan. 
Hondenbezitters zijn hier nog vaker ontevreden over dan niet-hondenbezitters.
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Uitlaatstroken

Uitlaatstroken
Een uitlaatstrook is een grasberm waar mensen hun hond 
aangelijnd kunnen uitlaten en poep moet worden 
opgeruimd. 

Driekwart van de respondenten kent tenminste één 
uitlaatstrook in Papendrecht. Van de mensen die 
hondenuitlaatstroken kennen, is de helft tevreden over het 
aantal en de ligging. Slechts een kwart is te spreken over 
het onderhoud.

In totaal 175 respondenten geven aan een idee te hebben 
voor de uitlaatstroken (waarvan er 48 gaan over een 
specifieke plek en 127 algemene opmerkingen zijn).
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% ontevreden: hondenbezitters vs niet-
hondenbezitters
De hondenbezitters zijn beduidend vaker ontevreden over 
het aantal, de ligging en de inrichting van de uitlaatstroken 
dan de niet-hondenbezitters. Over het onderhoud / 
schoonmaken zijn beiden nagenoeg gelijk ontevreden.

Kent tenminste 1 uitlaatstrook in Papendrecht?

Tevredenheid over uitlaatstroken

% (heel) ontevreden wel een hond geen hond

het aantal  29% 12%

de ligging  26%  8%

de inrichting  55%  24%

onderhoud / schoonmaken 39% 35%

76%

24%

ja

nee

36%

31%

12%

16%

37%

30%

34%

30%

27%

39%

54%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

onderhoud / schoonmaken

de inrichting

de ligging

het aantal

(heel) ontevreden neutraal (heel) tevreden

Toelichting: het percentage 'weet niet/n.v.t' is bij aantal 24%; bij inrichting 20% en bij onderhoud 27%
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Uitrenterreinen
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Kent tenminste 1 uitrenterrein in Papendrecht?

Tevredenheid over uitrenterreinen

Uitrenterrein
Een uitrenterrein is een (omheind) gebied waar honden vrij 
mogen rondlopen.

Negen van de tien respondenten kennen tenminste één 
uitrenterrein. Ruim de helft van hen is tevreden over het 
aantal en de inrichting; zeven van de tien over de ligging. 
Over het onderhoud en schoonhouden is men minder 
tevreden (39%).

In totaal 145 respondenten geven aan een idee te hebben 
voor de uitrenterreinen (104 over uitrenterreinen in het 
algemeen en 41 over een specifieke locatie).

89%

11%

ja

nee

24%

21%

11%

16%

37%

28%

23%

28%

39%

51%

66%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

onderhoud / schoonmaken

de inrichting

de ligging

het aantal

(heel) ontevreden neutraal (heel) tevreden

% ontevreden: hondenbezitters vs niet-
hondenbezitters
De hondenbezitters zijn over alle aspecten van de 
uitrenterreinen significant vaker ontevreden dan de niet-
hondenbezitters. Het verschil is het grootst op het aspect 
“inrichting”.

% (heel) ontevreden wel een hond geen hond

het aantal  34%  9%

de ligging  21% 8%

de inrichting  48%  11%

onderhoud / schoonmaken  40%  16%
Toelichting: het percentage 'weet niet/n.v.t' is bij aantal 28%; bij ligging 20%; bij inrichting 27% en bij onderhoud 39%
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Verboden-voor-hondenterreinen
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Tevredenheid over verboden-voor-hondenterreinen

Kent tenminste 1 verboden-voor-hondenterrein in Papendrecht?

Verboden-voor-hondenterrein
Dit zijn de gebieden waar honden niet mogen komen, zoals 
speelterreintjes en trapveldjes. Het verbod bij speeltuinen 
en trapveldjes is bedoeld om vervuiling/overlast tegen te 
gaan op locaties waar veel kinderen spelen.

Acht op de tien inwoners kent in Papendrecht tenminste 
één terrein dat verboden is voor honden. De helft is 
tevreden over het aantal terreinen en ruim zes op de tien 
over de ligging daarvan.

In totaal 161 respondenten geven aan een idee te hebben 
voor de Verboden-voor-hondenterreinen (117 over 
verboden-voor-hondenterreinen in het algemeen; 44 over 
een specifieke locatie).

% ontevreden: hondenbezitters vs niet-
hondenbezitters
Hondenbezitters zijn duidelijk vaker tevreden over het 
aantal terreinen waar honden niet mogen komen. Drie op 
de tien niet-hondenbezitters zien er graag meer komen. 
Qua ligging van de verboden-voor-hondenterreinen zien 
we geen significant verschil tussen beide groepen.

% (heel) ontevreden wel een hond geen hond

het aantal  7%  29%

de ligging 7% 14%

80%

20%

ja

nee

12%

24%

24%

26%

64%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

de ligging

het aantal

(heel) ontevreden neutraal (heel) tevreden
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Borden
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Stellingen over borden

Kent tenminste 1 bord in Papendrecht?

Borden
Er zijn in Papendrecht twee borden in gebruik. Een bord 
voor uitrenterreinen en een bord voor verboden-voor-
hondenterreinen. Beide borden zijn bij ruim negen op de 
tien bewoners bekend. Voor de meeste respondenten zijn 
de borden duidelijk en staan op de goede plek. 

In totaal 135 respondenten geven aan een idee te hebben 
voor de borden (algemeen: 107; specifieke locatie: 28).

94%

6%

Bord uitrenterrein

ja

nee

94%

6%

Bord verboden-voor-honden

18%

8%

9%

19%

9%

21%

6%

63%

83%

70%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De verboden-voor-hondenterreinen borden staan
op de goede plekken.

De verboden-voor-hondenterreinen borden zijn
duidelijk.

De uitrengebied borden staan op de goede
plekken.

De uitrengebied borden zijn duidelijk.

(zeer) mee oneens neutraal (zeer) meer eens

% oneens: hondenbezitters vs niet-hondenbezitters
Hondenbezitters zijn vaker ontevreden over de plek waar 
het bord “uitrengebied” staat dan niet-hondenbezitters. 
Toch is onder hen de overgrote meerderheid daar wel 
tevreden over.

% (zeer) mee oneens wel hond geen hond

Borden uitrengebied duidelijk 7% 5%

Idem, op de goede plek  16% 7%

Borden verboden-voor-honden duidelijk 8% 8%

Idem, op de goede plek 20% 19%
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Hondenpoep
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Ik ben goed op de hoogte van het Papendrechtse hondenbeleid
Stelling: bekendheid hondenbeleid
Ruim de helft van de respondenten geeft zelf aan goed op 
de hoogte te zijn van het Papendrechtse hondenbeleid. 
Hondenbezitters zijn duidelijk beter op de hoogte van het 
hondenbeleid dan de niet-hondbezitters. Slechts 5% van 
de hondenbezitters zegt er niet goed mee bekend te zijn.

Tevredenheid over hondenafvalbakken

20%

44%

54%

44%

31%

25%

36%

25%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

het legen

de ligging

het aantal

(heel) ontevreden neutraal (heel) tevreden

% oneens: hondenbezitters vs niet-hondenbezitters
Hondenbezitters zijn aanmerkelijk negatiever over het 
aantal en de ligging van de hondenafvalbakken dan niet-
hondenbezitters. Zo zien zeven op de tien hondenbezitters 
graag meer hondenafvalbakken komen.

% (heel) ontevreden wel een hond geen hond

het aantal  69% 48%

de ligging  60% 38%

onderhoud / schoonmaken 26% 18%

Tevredenheid over hondenafvalbakken
Ruim de helft van de respondenten is ontevreden over het 
aantal hondenafvalbakken. Ook zijn vier op de tien 
ontevreden over de ligging en een vijfde over het legen 
van de bakken.

In totaal 216 respondenten geven aan een idee te hebben 
voor de verboden-voor-hondenterreinen (algemeen 180 en 
36 over een specifieke locatie).

22% 22% 56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee oneens neutraal (zeer) meer eens

% (zeer) mee oneens wel een hond geen hond

goed op de hoogte van hondenbeleid  5%  25%
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Wat bewoners nog kwijt willen…

11

Het zou helpen als er meer 
gehandhaafd zou worden. 

Mensen lopen voor de vorm 
met een leeg plastic zakje 

rond. 

Wij zijn eigenaar van hondenuitlaatservice… in 
Papendrecht. Wij zijn bereid om de gemeente te 

helpen bij maken en aanpassen van een goed 
hondenbeleid. 

Ik zie toch vaak hondenbezitters hun 
hond laten poepen en het niet 

opruimen op hondenuitlaatstroken.

Papendrecht is heel hond 
vriendelijk.

Boetes uitdelen aan hondenbezitters 
die de regels niet naleven. Veel meer 
controleren! In de speeltuinen en de 

weinige groene plekken die 
Papendrecht heeft ligt absurd veel 

poep. 

Het zou super zijn als er een specifieke 
hondenzwemplek zou zijn in Papendrecht.

Er zijn prachtige parken 
om de hond uit te laten, 

maar bijna overal moeten 
ze vast, dat vind ik erg 

jammer.

Wij hebben geen hond. Wel gaan we met 
kleinkinderen naar plekken, die verboden voor 

honden zijn. Dat functioneert goed. Geen vervelende 
ervaring met honden poep.

Uitrenvelden waar je ook met een rolstoel 
terecht kunt. En zaai veldbloemen op 

sommige groenstroken, dat is goed voor de 
bijen.

Als hondeneigenaar… kan ik me erg ergeren 
aan mensen die hun poep niet opruimen, en 
ook het los laten lopen van hun hond in de 
woonwijk is echt een ramp! Als je ze vraagt 

om hun hond aan te lijnen krijg je de wind van 
voren. Want hun hond is te vertrouwen, of ik 

moet maar op cursus gaan met die valse 
krengen! … De controle op de ruimplicht en de 

lijnplicht is echt ver te zoeken in onze 
gemeente! Ik zie nooit een BOA! 

Er moet meer controle komen op de 
drukke uitlaatmomenten. Alleen dan 

leren mensen om de poep van hun 
hond op te ruimen. Het is heel vies om 
de poep op te pakken met een zakje of 
schepje, maar ik vind een kind onder 

de hondenpoep nog veel viezer. 

Er zijn, mede dankzij Covid-19, veel 
meer honden gekomen in Papendrecht. 
Helaas zijn er ook steeds meer honden 
die constant los mogen lopen en meer 

achterlaten dan ons lief is. 
Uitwerpselen opruimen hoort er niet 

standaard bij. 

Meer prullebakken, je ziet soms dat de opening van de 
bak wat klein is, niet gezegd dat de bak dan vol is. Er 

zouden er twee bij elkaar kunnen staan. 

Het afschaffen van de hondenbelasting is 
mijns inziens een heel slecht idee geweest. 
Het gevolg is dat er een enorme toename 
van honden is, nog aangesterkt door de 

corona toestand. Veelvuldig zie je 
eigenaren met 2, soms 3 honden lopen. Het 

aan de lijn houden is kennelijk helemaal 
niet meer nodig.



Partner voor bestuur en beleid

Over ons

Over het OCD

Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar 
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden 
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat 
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan 
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact

Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over 
dit product? Neem dan gerust contact op ons door te bellen naar 078 
770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl. 
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https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home
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