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Hondenpoep
Hondenpoep is landelijk al jaren een bron van ergernis, dit geldt ook voor inwoners van de
gemeente Lansingerland. De aanwezigheid van hondenpoep geeft overlast, ergernis en kan
de volksgezondheid bedreigen. Vooral voor spelende kleine kinderen kan hondenpoep
gevaarlijk zijn.

1 Heeft u een hond als huisdier?

(n=104)
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69% antwoordt "Nee" op vraag "1 Heeft u een hond als huisdier?."

Toelichting
Ja



Ik heb twee honden die me erg lief zijn en ik zeg altijd dat zij zorgen dat ik gezond blijf, ik
wandel heel graag met hen. In de bebouwde kom ruim ik altijd hun poep op al moet ik er
er soms wel lang mee lopen omdat de bakken ver uit elkaar liggen. Ik zie ook wel dat
sommige mensen de poep niet opruimen en ik spreek hen er regelmatig op aan. Een
gehoorde kreet is dan wel 'Ik betaal hondenbelasting dus de Gemeente moet het maar
opruimen; voor katten betaal je toch ook geen belasting, ik heb last van paardenpoep of ik
heb last van ganzenpoep. Ergernis is een slechte raadgever en een Gemeente die burgers
op negatieve wijze benadert doet het ook niet zo best. De Gemeente spreekt de
hondenbezitter aan om de poep op te ruimen van hun dier, dit kun je terecht of onterecht
vinden maar feit is dat de honden bezitter elk jaar een flink bedrag moet neertellen via de
hondenbelasting. Wil de gemeente de burger aanspreken voor het opruimen van
hondenpoep zal zij eerst moeten zorgdragen voor voldoende faciliteiten. Ik sta met
regelmaat met mijn zakje voor een afgesloten bak. Naast meer afvalbakken zouden ook de
afgesloten bakken opengemaakt kunnen worden. Gemeente: Steek uw hand eerst in
eigen boezem voordat u dreigt met bekeuringen aan hondeneigenaren, zorg dat de
voorwaarden in orde zijn. Intussen deponeer ik, en velen met mij, de hondenzakjes in
bakken, ook al moeten we daar soms ver voor lopen. Je moet als hondeneigenaar erg
gemotiveerd zijn om hondendrollen op te ruimen. Gemeente motiveer u zelf eens tot een
goed hondenbeleid, wees een goed burgervader.

Nee



Ik laat regelmatig een hond uit voor een vriend
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2 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?
50%
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Weet niet

47% antwoordt "Soms" op vraag "2 Ervaart u last van hondenpoep in uw woonwijk?."

Toelichting
Ja




Soms







Nee






Regelmatig vindt ik hondenpoep in mijn voortuin , sommige hondenbezitters hebben
geen fatsoen meer zolang het maar niet in hun tuin of straatje gebeurd
Wat ons opvalt is hoe vaak de eigenaar de andere kant opkijkt en daarna doorloopt. Als
ze zien dat wij uit het raam kijken wil het nog wel gebeuren dat ze n deel oppakken.
Aan het einde van de straat waarin ik woon is een klein stukje gras en mensen laten hier
veelvuldig hun hond hun behoefte doen. Het is een klein stukje gras en het ziet er
daardoor niet uit en is smerig.
Heel erg afgenomen
OP bepaalde plekken. Met name op stoep is vervelend
Sommige bewoners laten hun hond op de stoep poepen en ook op het achterpad achter
de tuinschuurtjes .Ik heb het nu over mijn directe woonomgeving.
Vind het niet netjes als eigenaren de poep op straat laten liggen de mijne poept ook wel
eens op straat maar ruim dit met een zakje altijd op
Er ligt maar heel zelden ergens iets op het trottoir of op ene speelplaats, dus ik zie het
wel, maar heb er geen last van
Ondanks het bovengeschrevene zie ik ook soms hondendrollen op een grasveld en poep
mijn hond er toevallig naast neem ik naast de drol van mijn hond ook nog wel die andere
mee. Maar ik heb er een hekel aan om de rommel van een ander op te ruimen. Sommige
mensen hebben een slecht gedrag, ik erger me ook als ik in de Metro zit en er
fruitschillen of andere troep op de grond slinger. Ik erger me aan de overvolle zakken
met plastic die soms dagenlang aan palen hangen te wachten op opgehaald te worden.
In het nieuwe jaar heb ik me voorgenomen om me er niet meer aan te ergeren maar er
wat aan te doen. Door mensen aan te spreken op hun gedrag op vriendelijke wijze. Soms
helpt dat.
Wel enorme last van kattenpoep
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3 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd
om de poep van hun huisdieren op te ruimen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=100)
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Het meest gekozen antwoord (51%) op vraag 3 Hoe kunnen hondenbezitters worden gemotiveerd
om de poep van hun huisdieren op te ruimen? is: "Door strenger te handhaven".

Anders, namelijk:





















Alle hondenbezitsters dievik betrap spreek ik aan en geef ze een zakje. Ik verbaas met altijd over
de opmerking ik betaal belasting
Beloon goed gedrag, benader mensen positief, maak mensen bewust van waar ze mee bezig zijn,
schaf de hondenbelasting af en spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid, ook
kattenbezitters en houders van paarden. Richt je niet alleen op de hondenbezitter want dan lijkt
het op honden-pesten.
Boetes!
De kracht van het herhalen dat dit een verplichting is.
Dit gaat al goed
Door duidelijk aan te geven hoe men ermee om moet gaan
Door duidelijke bebording te plaatsen en expliciete hondenuitlaatzones in te richten.
Door negatieve beelden in bladen
Door niet alleen de honden bezitters achter de broek te zitten maar ook eens wat te doen aan
paarden poep,die hoeven niet eens extra belasting te betalen
Door onderling contact met buurtgenoten en het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag in het
algemeen
Door voorlichting fatsoensbesef bijbrengen (koppelen aan handhaven)
Duidelijke afvalbakken en 'poepzakjes' erbij plaatsen, daarnaast strenger te handhaven
Er zijn wijken/straten waar gemiddeld meer overlast is. Het uitlaten van honden vindt vaak
plaats op vaste tijden. Het zou goed zijn met de handhaving hierop in te spelen. Vervolgens in de
Heraut of HvH de resultaten van de handhaving vermelden wat mogelijk een positief effect heeft
op de discipline in overige wijken/straten in Lansingerland.
Faciliteren van opruimen
Gratis poepzakjes verstrekken
Handige middelen beschikbaar stellen. Opruimzakjes, wegwerpcontainers
Hogere belasting/verontreiniging indien bezit van huisdieren
Hogere hondenbelasting
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Hondenbellasting afschaffen
Inderdaad died gedrag te belonen - meer vuilnisbakjes in de woonwijken (als het al fout gaat,
dan kan je in en woonwijk nergens met je zakje naartoe - honden doen het niet alleen in het
park.
Interne motivatie stimuleren
Luiers?
Meer aandacht aan geven
Meer afvalbakken voor hondenpoep en zakjes ophangen
Meer controle door de politie
Meer plekken waar ze het kwijt kunnen en meerdere plaatsen waar de zakjes gratis verkrijgbaar
zijn!
Minder hondenbelasting ("ik betaal er toch al voor dat het door de gemeente opgeruimd wordt,
waarom zou ik het zelf dan opruimen")
Misschien door meer vuilnisbakken te plaatsen voor het weggooien van hondenpoep
Ook andere poep aanpakken
Ook door meer afvalbakken bij groenstroken en het door de gemeente schoonhouden van de
groenstroken
Poepzakjes en afvalbakken aan te bieden door de wijk
Poepzakken ophangen op verschillende plekken
Soort van campagne starten over dot punt. Bijvoorbeeld met de slogan " schaamt u zich ook zo
als u geen zakjes bij u heeft tijdens het uitlaten" op die manier speel je wellicht in op het gedrag
van mensen. Omdat er een campagne is krijgen de hondenbezitters het idee dat ze aangekeken
worden door de mensen als ze het niet opruimen. In het kort: een moraalcampagne.
Speciale hondenuitlaat plekken
Standaard regel dat alle poep binnen bwbwouwde kom moet worden opgeruimd. En daarvoor
speciale afvalbakken plaatsen misschien?
Voorlichting over de overlast die het geeft bij buurtbewoners

Toelichting









Het is natuurlijk best wel moeilijk omdat je op heterdaad iemand moet betrappen die de poep
van zijn hond niet opruimt. Een zakje voor de hondepoep altijd bij je hebben en dat ook
controleren geeft. Mensen er op aanspreken dat er overlast is en confronteren met het aantal
klachten. Positief mensen benaderen is beter dan alleen maar straffen.
Het werkt uiteraard slecht als je als hondenbezitter zelf wel netjes de poep van je dier opruimt,
om vervolgens kilo's paardenmest op het fietspad aan te treffen.... 1 lijn trekken en niet alleen
de hondenbezitters aanspreken.
Meer aandacht ism met Buurttoezicht, meer informatie verstrekken, strenger handhaven. Het
aantal hondenbezitters die niet meedoen met poep opruimen zijn allangh in de minderheid,
maar verpesten het wel voor de mensen die zich wel als nette burger gedragen.
Mensen denken/zeggen nu vaak als ik ze aan spreek om de poep van hun hond op te ruimen dat
ze daar hondenbelasting voor betalen.
Welllicht een inleverpunt voor hondenpoep wat punten oplevert waardoor de hondenbelasting
wordt verminderd?
Zoals al wordt aangegeven is handhaving moeilijk. Het is mijns inziens dan ook belangrijk om in
dit soort enquetes te vragen waar de overlast zich precies voordoet. Als dat goed in kaart
gebracht kan worden, dan kan de handhaving gericht plaatsvinden op die locaties.
Zolang ik moet betalen ruim ik niets op terwijl er dagelijks door katten van buren in mijn tuin
schijten
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In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat dat hondenbezitters verplicht zijn de
poep van hun hond op te ruimen (artikel 2:59) Echter, handhaving is moeilijk. Overtreders
kunnen enkel op heterdaad worden bekeurd hetgeen betekent dat de pakkans klein is.

4 ‘De Algemene Plaatselijke Verordening biedt
voldoende handvatten om de overlast door
hondenpoep binnen de gemeente te verminderen’
(In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=100)
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Neutraal

Mee oneens

38% is het (zeer) oneens met stelling 4 ‘De Algemene Plaatselijke Verordening biedt voldoende
handvatten om de overlast door hondenpoep binnen de gemeente te verminderen’, 32% is het er
(zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee oneens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Er zijn veel te weinig vuilnisbakken om zakjes in te gooien.

Mee eens




Echter, zoals eerder gememoreerd bij de toelichting vraag 3 is handhaving moeilijk....
Je kunt alleen bekeuren als je het ziet, meer handvatten zijn er niet. Service beiden
door gratis zakjes (bij de vuilnisbakjes???) en meer afvalbakjes om het kwijt te
kunnen, zet meer zoden aan de dijk - maar even off topic: er zijn andere dingen die
mij veel meer storen dan hondenpoep. Dat vergaat, maar overal blikjes, zakjes, flesjes
etc. ligt daar voor jaren.
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Mee oneens













De plaatselijke verordening moet eens worden herzien. Kijk niet alleen naar
hondenpoep, het zijn mensen die zich wel of niet gedragen. Mensen laten op allerlei
manieren rommel slingeren. Sommigen richten vernielingen aan bijvoorbeeld
jongeren, die scheren we toch ook niet allemaal over een kam. Er zijn heel veel
hondenbezitters die verantwoordelijk met hun dier om gaan, een enkele doet dit niet
maar daar kun je niet elke hondenbezitter verantwoordelijk voor stellen. Dus
verplicht elke bezitter van dieren de poep op te ruimen of geen enkele. Ik vind het
onrechtmatig dat alleen hondenbezitters worden verplicht de poep op te ruimen in
die zin ben ik dus tegen verplichting maar voor vrijwilligheid. Sommige mensen
ruimen geen poep op omdat zij het idee hebben dat zij daarvoor belasting betalen. Ik
betaal belasting en ruim de poep op. 1) SCHAF EERST DE HONDENBELASTING AF. 2)
ZORG VOOR VOLDOENDE AFVALBAKKEN MET HONDENDISPENCERS, 3 BENADER ALLE
DIERENBEZITTERS OP POSITIEVE WIJZE. 4) ZET DE HONDENBEZITTERS NIET OP HET
STRAFBANKJE
Er kunnen best nog meer afvalbakken met zakjes daarbij geplaatst worden, nu loop ik
soms ook zomaar ruim een kwartier met een zak vol poep rond, best lastig met nog
een hond aan de riem.
Ik zou poepzakjes bij de prullenbakken al een verbetering vinden. Het valt mij op , dat
de poep van kleine honden voor 90% wordt opgepakt. Wat ik juist tegenkom is
depoep van grote honden. Ik spreek mensen er wel eens op aan, en dan is meestal
het excuus: ik heb geen zakje. Maar ik blijf toch van mening dat er meer controle
door het gezag moet komen.
Repressie is niet de manier
Vanzelfsprekend is de APV de aangewezen plaats voor gemeentelijke regelgeving.
Deze wordt echter zelden door de gemiddelde burger gelezen. Er zullen dus op
andere manieren (bijvoorbeeld De Heraut of de andere krantjes) regelgeving aan de
man gebracht moeten worden en daarbij worden verteld wat de consequenties zijn
voor het overtreden van deze regels.
Zeer hoge boetes uitschrijven van een paar honderd euro per keer als men de hond
niet aangelijnd heeft danwel laat schijten daar waar het niet mag en dit doormiddel
van campagne aan bewoners mededelen moet je eens kijken hoe snel men het
asociaal gedrag afleerd
Zie punt 3 - Echter, handhaving is moeilijk. Overtreders kunnen enkel op heterdaad
worden bekeurd hetgeen betekent dat de pakkans klein is.

7

5 Als u een aandachtspunt (TIP) mag geven aan de
gemeente Lansingerland om de overlast door
hondenpoep terug te dringen, welke tip zou u dan
geven?

(n=96)
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74% antwoordt "TIP:" op vraag "5 Als u een aandachtspunt (TIP) mag geven aan de gemeente
Lansingerland om de overlast door hondenpoep terug te dringen, welke tip zou u dan geven?."

TIP:















Aangewezen/gecertificeerde burgers het recht op bekeuren geven.
Actieweek organiseren. Misschien ook kinderen betrekken om aan te wijzen waar het vies is met
hondenpoep.
Afval bak Plus poepzakjes er bij hangen, bij pleken en routes waar honden met hun baasje
wandelen
Als er zakjes worden opgehangen voor de hondenpoep maken de mensen hier meer gebruik van.
Beter bekend maken waar gratis hondenpoep zakjes verkrijgbaar zijn
Betere, veelvuldige controle, want dat zie ik hoegenaamd niet gebeuren
Binnen woonwijken zakjes bij de prullenbak leveren. Zeker bij de strookjes naast de sloot laten
veel mensen hun hond uit
Blijven herhalen in de media/brieven om mensen te wijzen op hun verplichting
Boete voor achterlaten hondenpoep
Boetes van een paar honderd euro laten betalen per keer indien men de hond niet aanlijnt
danwel laat schijten daar waar het niet mag
Cameratoezicht op plekken waar vaak hondepoep wordt achtergelaten
De Hondenbezitter meer aanspreken op hun gedrag want het is is in mijn wijk bar en boos wat de
hondenpoep betreft
Deel boetes
Door positief hondenbeleid. Benader hondenbezitter positief en niet als een potentiele
overtreder. Faciliteer het opruimen hondenpoep en zorg er als gemeente voor voldoende
hondenpoep-afvalbakken. Nu loop ik soms 15 min. met een poepzakje rond, dus je moet echt
wel gemotiveerd zijn om poep op te ruimen. Pak alleen de weinige echte overlastveroorzakers
aan, de meeste mensen ruimen de poep keurig op getuige de overvolle hondenafvalbakken die ik
regelmatig tegen kom. Betrek hondenbezitters cq hondenvereiniging bij het beleid. Beloon goed
gedrag, benader hondenbezitters via de krant of andere uitgaves gemeente. Bestem
hondenbelasting voor verbetering van de voorzieningen
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Geef dit een hogere prioriteit en goed samenwerken met buurttoezicht. Is overigens al diverse
xen aangegeven.
Geef in de wijken met meerdere borden de aan waar hondenuitlaat velden zijn en zet daar op
wat de boete is bij overtreding is
Geen idee wat de gemeente doet aan handhaving. Maar mijn tip: niet bestraft optreden maar
samenwerking zoeken met bewoners en positief bejegenen er wat aan te doen.
Ik woon in Lansingerland/Bergschenhoek en de stank is in de zomer niet te harden
Huidige hondenveldjes zijn voor schoothondjes, normaal formaat honden (met veel poep) komen
hier niet. Als de gemeente grote(re) losloop/uitren/uitlaatgebieden aanwijst waar genoeg
vuilnisbakken staan, zullen vrijwel alle hondenbeziitters meewerken.
Speciale uitlaat veldjes. Bordjes. Strenger handhaven.
Handhaving is belangrijkste
Honden verbieden binnen de bebouwde kom
Ik hoop dat de tip voor Lansingerland is en nie
Ik woon in lansingerland!!! ??
Ik woon niet in Venray. Dus een beetje rare vraag in deze enquete .
Ik zie hondenbvezitters om 06:30 uur hun hond uitlaten. Hoe wilt U in hemelsnaam dit
handhaven. Verder is het zo dat wij eregelmatig een wandeling maken in Bleiswijk en veelvuldig
hondenpoep in de stoeprand of op het fietspad tegenkomen. Ik kijk er met afschuw tegenaan
In een whatssapp elkaar motiveren tot gewenst gedrag
Informeer hondenbeziiters over de hoeveelheid hondenpoep die overlast geeft
Laat controleurs in burger dor de wijk lopen op de typische uitlaattijden. En streng bekeuren!
Meer bakken en meer gebieden in de wijk waar ze los mogen niet eerst een heel stuk moeten
lopen voor er zo iets is dat heeft geen nut
Meer bekeuren als de poep niet word opgeruimd
Meer borden plaatsen. Hogere hondenbelasting. Boetes bij niet opruimen poep
Meer controle en zorgen dat er voldoende plastic zakken zijn bij de honden uitlaat plaatsen
Meer controle, nog nooit iemand gezien die overlast kan controleren!
Meer controleren. Maar ook zorgen voor meer poepzakjes/bakken. Hondenbelasting inzetten
voor meer speelplekken. opruimen poep
Meer of speciale afvalbakken op plaatsen waar veel honden worden uitgelaten. Gratis
verstrekking van (biologisch afbreekbare) zakjes.
Meer piepplastic zakjes op verschillende plaatsen
Meer poepzakjes , meer stroken aan de rand vd gemeente, waar honden dan wel hun ontlasting
mogen doen, en veel meer controle en aanspreken, en desnoods een forse boete, kijk van 30€
liggen die mensen niet wakker.
Meer verbodsborden op grasveldjes / speelveldjes
Meer voorlichting voor bewustwording over de overlast die honden kunnen veroorzaken.
Meer vuilbakken met plastic zakjes, die betaald worden door huisdierbelasting
Mensen die overlast hebben van de hondenpoep is erg vervelend. Wij worden door mensen
benaderd en aangesproken met een bepaalde dreiging als of wij nooit de poep opruimen.
Mensen veroordelen heel makkelijk terwijl wij onze plicht doen. Niet altijd even fijn om altijd met
je nek te worden aangekeken. Vreemd is dat ik niemand over de paardenpoep hoor op de fiets
en wandelpaden zowel in de bebouwdekomen en recreatie. Deze zeer grote hopen poep geven
toch ook overlast??
Minder hondenbelasting ("ik betaal er toch al voor dat het door de gemeente opgeruimd wordt,
waarom zou ik het zelf dan opruimen")
Ook andere poep aanpakken
Pak de overlat van kattenpoep aan. Erg vies, poepen en plassen in je tuin. Denk ook eens aan de
overlast van paardenpoep in de zomermaanden
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Per wijk speciale gebieden aan te wijzen voor het uitlaten van honden, die vervolgens
schoongemaakt worden door de gemeente. Dan wordt de hondenbelasting nog enigszins nuttig
besteed.
Plaats bordjes bij grasveldjes en speelplaatsen die een beroep doen op hygiëne en bescherming
van spelende kinderen
Plaats overal prullenbakjes met zakjes!
Poepscooters inzetten op plekken waar veel hondenpoep ervaren wordt
Schakel hondenverenigingen in om voorlichting te geven
Speciale honden uitlaat plekken
Strenger handhaven en meer bekeuren
Uitlaatzones- prullenbakken waar de zakjes in kunnen. Als ik iemand met een zakje zie pruimen
bedank ik hen
Van de honden dna afnemen en de gevonden poep ook dna en de eigenaar ontvangt de
bekeuring en daar het geld van de hondenbelasting van gebruiken.
Veel meer controleren en bekeuren
Verstrek 2 * per jaar zakken (vanuit hondenbelasting) en tip ze de afvalpas mee te nemen als ze
de honduitlaten. Bewoners ZONDER afval pas met hond, moeten een afvalpas krijgen, zodat zij
meteen hun zakje kunnen dumpen. Nu liggen de zakjes vaak voor de afgesloten container.
Verzorg voldoende poepzakken en afvalbakken
Voer een moraal campagne
Vraag het de honden- en kattenbezitter.
Zet poepzuigers in zoals bijvoorbeeld in Spijkenisse
Zie boven
Zie onder “ 3, anders”
Zie toelichting bij vraag 3.
Zolang ik moet betalen ruim ik niets op, katten en paarden geven ook overlast en daar word't
niet voor betaald
Zou het in berkel doen.....negatieve beelden laten zien van jonge spelende kinderen met handen
en voeten in de hondenpoep mensen zijn tegenwoordig visueel georiënteerd en dus mi de beste
methode

Toelichting
TIP:










Als u een enquete kopieert van een andere gemeente, is het wel zo netjes om Venray te
veranderen in Lansingerland. ;)
ER VALT WEL WAT TE VERBETEREN, BENADER DE HONDENBEZITTER POSITIEF EN NIET
ALS EEN POTENTIELE OVERTREDER,
Het niet opruimen van hondenpoep is ergerlijk, maar het verbaast mij dat
paardenbezitters hun paarden laten mesten op rijwegen, fiets- en wandelpaden, zonder
dat zij verplicht lijken te zijn om dit op te ruimen of op zijn minst in de groenstroken te
vegen. Is het in een APV mogelijk op ruiters te verplichten om een schep en of bezem bij
zich tehebben om de mest op te ruimen? Maar ook hier geldt m.i. dat men elkaar moet
aanspreken op ongewenst gedrag.
Het werkt uiteraard slecht als je als hondenbezitter zelf wel netjes de poep van je dier
opruimt, om vervolgens kilo's paardenmest op het fietspad aan te treffen.... 1 lijn
trekken en niet alleen de hondenbezitters aanspreken.
Verstrek minimaal 2 * per jaar zakken (vanuit hondenbelasting) en nog een tip vor de
hondeneigenaren: Neem de afvalpas als je de hond uitlaat. Bewoners ZONDER afval pas
met hond, moeten een afvalpas krijgen, zodat zij meteen hun zakje kunnen dumpen. Nu
liggen de zakjes vaak voor de afgesloten container.
Wij zien zoveel honden dagelijks voorbijkomen en de nodige poepen. Er zijn erbij die het
10

netjes opruimen maar hoe groter de hond.....of meerdere honden hoe minder ze
opruimen. Ook loslopende honden zin we regelmatig voorbij komen.
We betalen hondenbelasting dus kunnen ze het daarvan opruimen. Wij betalen riool
belasting maar kom toch ook niet bij jou voor de deur zitten.......dan kijken ze je raar aan
en hebben geen antwoord terug.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.

Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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