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VRAGENLIJST OVER HET HONDENBELEID IN KERKRADE 
 
 Wij gebruiken uw antwoorden bij het maken van ons nieuwe hondenbeleid, ook als u geen 

hond(en) heeft, vinden wij uw mening belangrijk 
 U kunt anoniem meedoen, dit betekent dat u uw naam niet hoeft in te vullen 
 Per vraag kunt u één antwoord aankruisen.  
 Als u geen hond(en) heeft, dan kunt u vraag 5 tot en met 8 overslaan.  

 
Algemeen 

 
1. Heeft u thuis één of meer honden? 
 

 Ja  Nee 
 
2. In welke buurt woont u? 

 
 Bleijerheide 
 Centrum 
 Chevremont 
 Dentgenbach 
 Erenstein 
 Gracht 

 Haanrade 
 Heilust 
 Holz 
 Hopel 
 Kaalheide 
 De Kom 

 Nulland 
 Rolduckerveld 
 Spekholzerheide 
 Terwinselen 
 Vink 
 Waubacherveld

 
3. Heeft u in uw buurt last van hondenpoep? 
 
 Vaak  Soms  Nooit 

 
4. Heeft u in uw buurt last van loslopende honden? 
 
 Vaak  Soms  Nooit 

 
Hondenvoorzieningen 

 
 Heeft u geen hond(en)? Sla vraag 5 tot en met 8 over en ga verder bij vraag 9.  
 
5. Weet u waar u informatie over de hondenvoorzieningen in uw buurt (zoals losloopgebieden en 
afvalbakken voor hondenpoep) kunt vinden?  

 
 Ja  Nee 

 
6. Is de informatie over de hondenvoorzieningen duidelijk voor u?  
 

 Ja  Nee 
 
Kunt u uitleggen waarom u dit vindt? Wat is er goed? Wat kan beter?  
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
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7. Maakt u gebruik van de aangewezen losloopgebieden? 
 

 Vaak  Soms  Nooit 
 

Als u nooit gebruik maakt van losloopgebieden, kunt u ons vertellen waarom?  
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
 
8. Wat vindt u van:  
 
 Te veel Te weinig Genoeg 
a. Het aantal losloopgebieden voor honden    

b. Het aantal afvalbakken voor hondenpoep    
c. Het aantal keren dat de gemeente deze afvalbakken 
leegmaakt    
d. Hoe vaak de gemeente controleert of mensen met 
honden zich aan de regels houden    
 

Het hondenbeleid van dit moment 
 
 Deze vragen zijn voor mensen met en zonder honden:  
 
9. Weet u wat er in het hondenbeleid staat; dus welke regels er op dit moment gelden voor 
hondeneigenaren in Kerkrade?  
 

 Ja  Nee 
 
10. Weet u waar u informatie over het hondenbeleid van dit moment kunt vinden?  
 

 Ja  Nee 
 
11. Bent u tevreden met de regels die op dit moment gelden voor hondeneigenaren in Kerkrade? 
 

 Ja  Nee  
 
Waarom bent u wel of niet tevreden?  
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
 

Het nieuwe hondenbeleid  
 
12. Heeft u nog tips voor ons nieuwe hondenbeleid? Wat is er goed? Wat kan beter?  
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…….…………………. 

 
HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST! 


