Resultaten enquête hondenbezitters Huigpark
In de zomer van 2018 hebben we vanuit de Vrienden van het Singelpark het draagvlak gepeild bij
hondenbezitters voor het plaatsen van het calisthenicscircuit in het Huigpark tussen het
Stadsbouwhuis en Tweelinghuis en het invoeren van een aanlijnplicht in het hele Huigpark. We
hebben uitgelegd dat sport en spel en los rennende honden, die overal hun uitwerpselen kunnen
achterlaten, niet met elkaar te verenigen zijn. Ook als de baasjes de hondenpoep opruimen is het
niet hygiënisch om met je handen in het gras te komen en de honden happen naar bewegende
benen en ballen. We hebben 28 mensen gesproken, een plaatje van het gewenste calisthenicscircuit
laten zien en gevraagd of ze begrip hebben voor een aanlijnplicht en bereid zijn iets verder te lopen
naar een uitrengebied, zoals in het Blekerspark. Hieronder de resultaten van de enquête per vraag. In
verband met privacy hebben we de namen van de geënquêteerden niet genoemd maar de
geënquêteerden een nummer gegeven. Bij de antwoorden staan steeds de nummers van de
geënquêteerden.
Vraag 1: Laat u uw hond hier regelmatig uit?
Antwoord:
minder dan 1x per dag
tweemaal per week (02)
eens in de week persoon met 3
honden (06)
eenmalig, normaal in het
Blekerspark (03)
2-3x per week (11, 13)

regelmatig
dagelijks: 01 (persoon met 2 honden)
04, 05, 07, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28
als het mooi weer is 3x per dag (08)

Toevoegingen:
02: Normaal ga ik naar grotere gebieden waar minder drukte is en de hond beter in de vrije natuur
kan rennen.
Vraag 2: Houdt u uw hond aan de lijn of laat u hem ook loslopen?
Antwoord:
altijd aan de lijn
02, 04, 07, 10, 11
13 (Altijd aangelijnd. Als ik m
loslaat gaat hij vechten met
andere honden), 15, 16

beide
05 (Als het druk is aan de lijn.
‘s morgens vroeg en ’s avonds
liefst los).
12 (Het overgrote deel aan de
lijn. Soms s ‘nachts los op het
uitlaat veldje).
06, 08, 09, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 , 28,
meestal aan de lijn

altijd loslopen
01 (deze persoon rijdt in een
scootmobiel en geeft aan niet
in staat te zijn honden aan de
lijn te houden)
03

.
Vraag 3: Woont u hier in de buurt? Waar? Hoe ver weg?
in de buurt binnen de singel
04, 07, 09, 12, 13, 14,19,20,

in de buurt buiten de singel
01, 03, 05, 06, 10, 15, 16, 17, 18

verder weg
02 (Aloëstraat), 08

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

(Druckerstraat)
11 (Kooi)

Vraag 4: Zou u het erg vinden om uw hond hier aangelijnd te houden of een stukje verder te lopen
naar het Blekerspark waar uw hond vrij kan rondrennen?
ja, want
01: Er is hier net een losloopgebied van
gemaakt, laten ze maar naar een sportschool
gaan
05: Ik begrijp wel dat het lastig is voor mensen
die met de bal sporten of spelen, want mijn
hond heeft al diverse ballen kapot gebeten.
Maar er zijn steeds minder plekjes waar honden
vrij uit kunnen rennen en de mogelijkheden in
het /huigpark zijn juist niet lang geleden
verruimd. Als het niet anders kan, heel jammer.
Vooral omdat ik tussen de middag het net red
van mijn werk. Het Blekerspark is verder weg.
Verder heb ik een auto en kan ook naar het
strand gaan, maar er zijn ook mensen die die
mogelijkheid niet hebben.
06: Ik ben tegen sporttoestellen, laat het maar
groen. Het trekt alleen maar hangjongeren aan.
Laten ze maar naar de sportschool gaan. Bij het
slachthuisterrein heb je ok een lange strook
groen langs het water, waar honden kunnen
rennen, maar daar zijn bbq’s neergezet en
bankjes en perkjes, die heel slecht worden
onderhouden, dat zal hier vast ook gebeuren
08: In de stad is het logisch dat ze aan de lijn
moeten, maar in de parken niet. Er is heel
weinig ruimte om honden los te laten rennen. Ik
vind het belangrijk dat er iets blijft in het
Huigpark.
09: Ik heb er wel begrip voor maar vind ook dat
honden moeten kunnen loslopen in dit
gedeelte. Ik vind dat in elk parkdeel een stukje
moet zijn waar honden kunnen rennen
14: Honden moeten kunnen rennen. Mijn hond
is een bordercollie, die moeten hun energie
kwijt kunnen. Ik zou liefst willen dat de hele
singelrand beschikbaar zou zijn voor uitrennen.
19: Idee is mooi, maar het Blekerspark is
volgens mij geen losloopgebied
21: Blekerspark is te klein

nee, want
02: goed dat jongeren hier kunnen sporten, dat
is beter dan rondhangen
03: begrijpelijk dat je niet wilt dat er
hondenpoep ligt, vooral als er kinderen sporten
of spelen
04: Nee, ik heb er begrip voor. Ik heb zelf ook
kinderen en het is belangrijk voor de hygiëne
honden aan de lijn te houden. Geen probleem
om een stukje verder te lopen, goed dat er
meer sportmogelijkheden komen.
07: ik vind het helemaal niks dat honden

hier los mogen lopen, zeker de grote
honden. Ze zitten achter kleinere honden
aan, fietsers en spelende kinderen aan. Ook
is het beter voor de gezondheid als honden
niet los lopen. Het sportpark is een heel
mooi plan.
De mensen die hun hond ‘s morgens vroeg
uitlaten ruimen de poep meestal niet p. het
lijkt dan wel een mijnenveld! In donker zie
je de poep ook niet liggen.
10: In dit park zou iedereen z’n hond aan de
riem moeten houden, het is te klein om de
honden los te laten rennen. Geen probleem om
een stukje verder te lopen!
17: er zijn genoeg andere mogelijkheden om de
hond vrij te laten rennen
11, 12, 13, 15, 16, 18, 28 Geen probleem, ik
ben voor!
20: Ik kan een beetje begrip opbrengen, ik vind
het niet zo erg om iets verder te lopen waar
mijn hond wel los kan lopen
22: geen probleem
23: geen probleem mits Blekerspark
losloopgebied blijft.
24: ik laat mijn hond meestal in het bos of op
het strand los.
25: Er zijn al te weinig losloopgebieden in de
buurt. Maar als er een ander losloopgebied
extra wordt gemaakt in plaats van, dan is het
OK.
26: Mits er een alternatieve plek is waar
honden wel los kunnen lopen.
27: wel jammer voor de honden, maar ik begrijp

het.
Vraag 5: Heeft u nog andere suggesties?
01
06

07
08
09
11
12

13
17

18
19
20
21

22
23

25
26
27

Hangjongeren en voertuigen die hier rondrijden zijn schadelijk voor het park, daar wordt
niets aan gedaan.
Vuilnisbakken en zakjes zijn weggehaald, die zou ik graag weer terug willen hebben
En er zou meer moeten worden gehandhaafd op het niet opruimen van hondenpoep, je ziet
nergens stadswachten en als je ze ziet doen ze er niets aan.
Ook in het park op het podium worden drugs gebruikt, daar zou ook iets aan moeten
worden gedaan
Een wc/ Dixie wc in het park
Nooit handhaving gezien hier, dat is wel nodig
Ik mis niets, behalve dat ik vind dat hondenbezitters meer op de uitwerpselen van hun hond
moeten letten. Zij zijn er zelf voor verantwoordelijk. Heel veel mensen ruimen het niet op.
Ik mis handhaving, voor mensen die zich niet aan de regels voor honden houden maar
vooral ook omdat iedereen hier maar alles neergooit
Ik ben groot voorstander van de aanleg van sportfaciliteiten. Wellicht dat omliggende
sportscholen wel willen meebetalen als ze hier gebruik van mogen maken.
Ik mis plastic zakjes die de hondeneigenaren kunnen gebruiken om de poep op te ruimen en
Er zijn prullenbakken bij de entrees v/h park weggehaald. De enkele die er nog staan, zijn
klein. Als het erg druk is tijdens goed weer, is dat onvoldoende.
Hoeft niet per se hier, maar een plek waar je je hond echt kan laten loslopen. Dus een met
hekken afgezet gebied.
Extra prullenbakken bij de twee bankjes. Mensen die picknicken ruimen hun spullen meestal
goed op, maar op de twee bankjes die daar naast elkaar staan zitten regelmatig groepjes
jongeren en die gooien alles op de grond.
Je ziet veel mensen fietsen op het voetpad, daar zou beter moeten worden gehandhaafd,
idem voor drugsdealers
Er ligt altijd veel afval, dat zou actiever opgeruimd kunnen worden. En er zouden meer
vuilnisbakken moeten staan.
De zakjes om poep op te ruimen moeten weer terug komen op diverse plekken in het park.
Zou mooi zijn als er ook toestellen komen voor honden waar zij zich kunnen uitleven. Het
zou ook goed zijn als er iets voor de daklozen geregeld wordt in het park, een vaste plek
waar ze kunnen zitten.
Ik mis de plastic zakjes.
Prullenbakken op meerdere plekken zou mooi zijn. En de plastic zakjes moeten terug.
Daarnaast doen de populieren het niet goed aan de waterkant. Daar moeten andere bomen
voor in de plaats komen.
De plastic zakjes moeten terug en op meerdere plekken.
Meer afvalbakken
Er zijn geen plastic zakjes.

Samenvattende conclusie is dat 21 van de 28 geïnterviewden begrip hebben voor een aanlijnplicht,
mits er een andere plek in de buurt is waar de honden los kunnen rennen. Uit de gesprekken kwam
ook naar voren dat veel van de hondenbezitters de hondenpoep netjes opruimen, maar dat ze de
plastic zakjes en afvalbakken missen en ook de handhaving. Niet alleen handhaving bij achterlaten
van hondenpoep, waar een aantal mensen zich aan ergert, maar ook van mensen die met voertuigen
in het park rondrijden. Tenslotte melden enkele geënquêteerden overlast van drugsgebruikers en
dealers en van mensen die hun afval niet opruimen. Gepleit wordt voor meer afvalbakken.

