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Rapportage Burgerpanel Meting 4 2012 (September) 

 

1. Uitvoering  
Alle 923 leden van het digitale Burgerpanel Hilversum zijn uitgenodigd om deel te nemen 

aan deze peiling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 3 september t/m 23 

september 2012. Op sluitingsdatum hadden 653 panelleden de vragenlijst volledig 

ingevuld. Derhalve een respons van 71%. In deze peiling kwamen aan de orde: Anna’s 

Hoeve en Hondenpoepbeleid. 

 

2. Representativiteit  
Het Burgerpanel wordt digitaal benaderd. Dat houdt in, dat huishoudens zonder 

internetaansluiting - circa 20% in 2010 - niet in het Burgerpanel vertegenwoordigd zijn. 

Overigens daalt dat percentage elk jaar wat. Op een aantal andere kenmerken 

(verhouding man/vrouw, leeftijd, woonbuurt) wordt met het panel een redelijke doorsnee 

van de Hilversumse bevolking bereikt. 

 

Naar verwachting geven de resultaten van de peiling onder de leden van het Burgerpanel 

een goede indruk van de meningen, argumentaties, ideeën etcetera zoals die in de 

Hilversumse samenleving bestaan. Daardoor is het Burgerpanel goed bruikbaar als 

hulpmiddel voor het (mede) onderbouwen van gemeentelijke plannen en voor het 

inschatten van het draagvlak voor dergelijke plannen. 

 

3. Procedure: wat gebeurt er met de resultaten? 
De resultaten op de diverse enquêtevragen worden teruggekoppeld aan de ambtelijke 

opdrachtgevers, meestal beleidsmedewerkers. Zij betrekken deze resultaten bij hun 

ambtelijke advisering. 
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4. Enkele resultaten 
 
4.1  Anna’s Hoeve 
 

Anna’s Hoeve is een nieuwbouwlocatie aan de rand van Hilversum – Oost. Op deze plek 

ligt nu de waterzuiveringsinstallatie. De gemeente Hilversum heeft een Masterplan 

opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied. Hierin staat in hoofdlijnen beschreven, 

hoe deze wijk er in de toekomst uit gaat zien. Wie er komen wonen en wat er precies zal 

worden gebouwd, is nog niet vastgelegd. 

 

Desgevraagd sluit 72% van de panelleden niet uit, dat men binnen nu en 10 jaar zal 

verhuizen. Tevens is gepeild of men bij zo’n eventuele toekomstige verhuizing zal 

overwegen een woning in Anna’s Hoeve te kopen of huren. 

 

De antwoorden op deze vragen resulteren in de volgende cijferopstelling: 

 

Ik zal binnen nu en 10 jaar niet verhuizen 28% 

Ik zal binnen nu en 10 jaar wellicht/waarschijnlijk verhuizen:  

-maar ik ken Anna’s Hoeve niet 10% 

-maar ik zal dan niet overwegen naar Anna’s Hoeve te verhuizen 25% 

-en ik zal dan wel overwegen naar Anna’s Hoeve te verhuizen 37% 

  

Totaal 100% 

 

Uit deze tabel blijkt, dat 37% van de panelleden bij een eventuele toekomstige 

verhuizing ook Anna’s Hoeve als mogelijke vestigingslocatie in deze verhuisplannen zal 

overwegen. Deze 37% is opgebouwd uit panelleden met een voorkeur voor een 

koopwoning (16%), met een voorkeur voor een huurwoning (9%) of zonder een 

uitgesproken voorkeur voor een koop- of huurwoning (12%). 

 

Onderstaande grafiek toont in hoeverre een aantal aspecten als positieve punten van de 

locatie Anna’s Hoeve als woonwijk worden gezien door deze panelleden: 

Positieve punten van Anna's Hoeve als woonwijk
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Een kwart van de panelleden zal bij een eventuele toekomstige verhuizing Anna’s Hoeve 

niet als woonlocatie overwegen. Als redenen hiervoor worden onder meer genoemd: 

 

 te dicht bij (stinkende) waterzuivering 

 (met het oog op leeftijd/ouder worden) in/dicht bij centrum wonen  

(aanwezigheid winkels) 

 zonde van de daar liggende natuur 

 te dichte bebouwing/te compact 

 wordt te duur 

 bereikbaarheid in spits slecht (wachttijden voor de tunnel) 

 helemaal gesetteld in andere wijk 

 

4.2  Hondenpoepbeleid 
 

Sinds november 2010 geldt voor hondenbezitters in de gemeente Hilversum een 

opruimplicht van hondenpoep. 

 

In mei/juni 2011 werd via een meningspeiling onder de leden van het Burgerpanel 

gemeten in hoeverre Hilversummers toen overlast van hondenpoep ondervonden. In 

deze 0-meting werd tevens gevraagd of deze overlast naar mening van deze 

Hilversummers sinds de invoering van de opruimplicht al dan niet was afgenomen. 

 

Na verloop van tijd zou de mening van de Hilversummers opnieuw gepeild worden (in 

een zogenaamde 1-meting) om te kijken of de maatregel effect heeft gehad. Mede op 

grond van deze evaluatie wordt het hondenpoepbeleid zo nodig aangepast. 

 

Per vraag worden de resultaten weergegeven en (zo mogelijk) vergeleken met de 

resultaten uit 2011 

 

Ervaart u momenteel overlast van hondenpoep? 

 

Bijna de helft (49%) van de panelleden geeft aan momenteel overlast van hondenpoep te 

hebben. In 2011 was het overeenkomstige cijfer 56%. Een daling derhalve. 

 

Vindt u, dat de overlast van hondenpoep in de afgelopen maanden (2011)/in het 

afgelopen jaar (2012) is afgenomen of toegenomen? 

 

  2011 2012 

    

 Het is afgenomen 17% 31% 

 Ongeveer hetzelfde 58% 44% 

 Het is toegenomen 8% 8% 

 Geen mening 17% 17% 

    

 Totaal 100% 100% 

 

Bijna een derde van de panelleden (31%) is van mening, dat de overlast van 

hondenpoep in het afgelopen jaar is afgenomen; daarentegen meent 8% dat deze 

overlast juist is toegenomen. 
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Van degenen, die vinden, dat de overlast van hondenpoep in de afgelopen periode is 

afgenomen, meent 60% dat dit komt door de handhaving en/of door de communicatie 

over dit onderwerp (64%) dan wel om een andere reden (73%), zoals de inzet van de 

hondenpoepzuiger, gebruik van plastic poepzakjes door de hondenbezitters, 

bewustwording/veranderde mentaliteit bij een aantal hondenbezitters. 

 

Van de panelleden is 83% op de hoogte van de opruimplicht van hondenpoep, die geldt 

voor hondenbezitters in de gemeente Hilversum (in 2011 was het overeenkomstige cijfer 

68%). De hondenbezitters onder de panelleden waren nagenoeg allemaal (99%) op de 

hoogte van de opruimplicht. 

 

Van de panelleden, die op de hoogte zijn van deze opruimplicht, is 91% het (zeer) eens 

met het bestaan van deze opruimplicht (95% bij niet-hondenbezitters, 67% bij 

hondenbezitters). 

 

Aan de panelleden werd de stelling voorgelegd:  

Ik heb het idee, dat hondenbezitters in Hilversum zich 

momenteel goed houden aan de opruimplicht
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Het percentage panelleden, dat vindt, dat de hondenbezitters in Hilversum zich goed 

houden aan de opruimplicht, is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld: van 18% in 2011 

tot 35% in 2012.  
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Ongeveer de helft (52%) van de panelleden is “niet tevreden/niet ontevreden” over het 

gemeentelijke hondenbeleid in het algemeen. Het percentage tevreden panelleden in 

2012 (31%) is hoger dan in 2011(27%). Grafisch weergegeven: 

Algemene tevredenheid over hondenbeleid in Hilversum
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