Kattenpoep
Na het wandelen door het gras bestaat de kans dat uw schoenen schoon geveegd moeten
worden omdat u in de hondenpoep bent gaan staan. Ervaart de Laarbeekenaar alleen
overlast van hondenpoep of is het ook de kattenpoep?

1. Heeft u last van kattenpoep in onze gemeente?
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Ik vind kattenpoep zeker zo hinderlijk als hondenpoep. Ik heb zelf honden, maar daarvan
ondervinden anderen geen overlast omdat zij hun behoefte doen op de aangewezen
plaatsen. Mocht er een ongelukje gebeuren, dan ruimen wij dat netjes op.
In mijn tuin vreselijk ik ga die katten ook aanpakken
Ze poepen en graven in mijn tuin
Ik heb niet alleen soms last van kattenpoot, maar ook van loslopen katten. Vooral als ik
met mijn AANGELIJNDE hond wandel.Sommige katten zijn best agressief.
Soms in mijn eigen tuin. Katten uit onze buurt mogen graag toiletteren bij ons ( maar dat
is ook gemeente toch? )
Een kat begraaft de uitwerpselen, dus in principe is dit bijna niet mogelijk!
Een kat poept in hetzand en bedekt haar uitwerpselen. Ik heb nog niemand gezien die
zijn kat uitlaat aangelijnd.
Een kat poept niet in het gras ,die stopt het netjes onder in het zand
Ik zelf heb er eigenlijk geen last van maar kan me wel voorstellen dat andere mensen er
last van hebben want er lopen veel katten door de wijk!!!
Katten stoppen het onder het zand, niet los op het gras!
Ter info voor jullie, een kat is heel zuiver, maakt een kuiltje, poept en gooit het kuiltje
weer dicht, dus hier kun je nooit 'in gaan staan' zoals je dat wel bij hondepoep kunt
Wel last van loslopende katten, waar de eigenaars niets meedoen. Dat mag wel!!!
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1.1 Waar ervaart u voornamelijk de overlast?




































Aarle Rixtel
Achter in mijn tuin door katten van andere mensen
Al jaren ruimen wij het zwerfvuil op in onze wijk iedere keer zitten onze schoenen onder de poep
als je de mensen hierover aanspreekt krijg je de bekende vinger
Alleen in mijn tuin, dat bedoelt u niet
Als je een zandbak in de tuin niet afgedekt hebt, heb je grote kans dat er een kat heeft zitten
poepen.
in de struiken met het snoeien.
Berkendijkje
Bij mij in de tuin, ik vind dit ontzettend vies vooral als de kleinkinderen bij ons zijn.
Bij mij in de voortuin
Bij ons in de voortuin
Bij ons voor de deur bij de heg we hebben er al zakjes neer gehangen mar baasje laat de hond
gewoon zijn behoefte doen
De kat van de buren schijt in onze tuin.
Eigen tuin
Eigen tuin door katten uit de buurt.
Eigen voor, achtertuin en woonomgeving.
Eigen voortuin van katten uit de buurt. Wij hebben ook een kat maar die komt niet buiten onze
eigen tuin. Een ander hoeft geen last te hebben van mijn huisdier.
Eigenaars Lappen de regels aan hun laars
Elke dag meerdere malen m.n. in mijn tuin
Elke nacht is het prijs in onze tuin, doordat twee katten van de buren hoopjes zand maken en
daarin poepen.
Er wordt regelmatig in de tuin gepoept.
Toen wij een kleine pup hond kregen, ging deze kattenpoep eten, ik schrok toen ik ging
opruimen, onze tuin bleek een openbaar toilet. Nu strooi ik regelmatig kattenschrek ( knoflook)
en heb spreciale planten in tuin om katten te weren. Ook zitten katten op de auto onder de
carport en scherpe ze hun nagels aan de boom en aan het horddeur die schade oplopen.
Gras langs trottoir
Groententuin
Ij mijn tuin
Ik ervaar voornamelijk overlast in mijn tuin, van katten uit de buurt. Ik ondervind hiervan hinder
en ik vind het niet wenselijk dat mensen hun kat laten rondlopen, terwijl die bij anderen in de
tuin hun behoefte doet. Ik weet wie er katten hebben in de buurt, maar die mensen doen alsof
ze heilig zijn...
In bij de woning horende tuin.(katten)
Her en der op de stoep of wandelpad (honden)
In de bermen en tuinen
In de eigen tuin
In de eigen tuin en in de bloemperken gemeente
In de eigen tuin, met de kat van de buren
In de iegen tuin van katten uit de buurt.
In de straat
In de tuin
In de tuin (7x)
In de tuin .
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In de tuin alles onder kattenpoep
In de tuin en het gras Langston het voetpad
In de tuin kun lekker pakken
In de tuin ligt vaak kattenpoep
In de tuin vies
In de tuin, als ik onkruid aan het plukken ben, dan heb ik het nog niet over de pootafdrukken en
gaten die ze achterlaten in onze mooi geharkte tuin.
In de tuin, en heb zelf geen kat.
In de tuin, van katten van anderen.
In de tuin, vooral als de grond pas klaargemaakt is om te planten.
In de tuin, voordeur, door de vele katten die er in de buurt zijn, waaronder ook zwerfkatten die
gevoerd worden.
In de tuin. (4x)
In de tuin. Naast hondenbelasting g wellicht ook kattenbelasting invoeren
In de voortuin (3x)
In de voortuin.
In eigen tuin (4x)
In eigen tuin van katten uit de buurt die los rondlopen
In mijn achtertuin
In mijn eigen tuin (2x)
In mijn eigen tuin ( En ik heb geen kat)
In mijn eigen tuin van andermans katten
In mijn eigen tuin, de stank van de urine is af en toe ondragelijk en niets helpt.
In mijn eigen tuin, door loslopende katten
In mijn EIGEN tuin, terwijl ik geen katten heb
In mijn eigen tuin. Zo vies wanneer ik mijn tuin wil doen en de poep van iemand anders zijn
huisdier op moet ruimen. Heb ik veel meer last van als van hondenpoep
In mijn eigen voortuin!
In mijn moestuin.
In mijn tuin (8x)
In mijn tuin en in de brandgang naast ons huis.
In mijn tuin en planten
In mijn tuin van de zwerfkatten
In mijn tuin wordt door katten gepoept
In mijn tuin, en op sommige plaatsen buitens huis
In mijn tuin,maar ook in die van andere mensen die zelf geen kat hebben
In mijn tuin. Stukje wat bijna nooit nat word vind ik kattenpoep.
In mijn voor- en achtertuin!
In mijn voortuin
In mijn voortuin (2x)
In mijn voortuin. (2x)
In onze eigen voortuin en trottoir
In onze eigen voortuin!!
In onze tuin
In onze tuin.
In onze voortuin
In speeltuin de ratel! In het zand rond de glijbaan en het andere speeltoestel.
In speeltuinen
In voortuintje
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Katten die nachts je tuin bevuilen
Katten die van een paar huizen verder lopen de hele dag rond mijn huis en van de buurt
ze jagen op jonge vogels
ook komen ze bij mij en de buurt achter de huizen en doen hun behoefte bij ons in de tuin
ook s'nachts zij ze los en liggen ze te krijssen wanneer ze krols zijn
het zou verpicht moeten zijn om katten binnen te houden en aangelijnd uit te laten
Langsfiets/wandelpaden
Meestal in onze voortuin
Met wandelen op trottoirs.
Midden op stoep
Mijn tuin
Molenstraat is een uitgaansstraat voor honden
Omdat ze de katten maar gewoon laten zwerven ze vernielen ook de tuin.
Onder de schoenen en bij in de tuin werken met de handen.
Ook tijdens het uitlaten van de honden alsze regaren op loslopende en opvliegende katten.
Vooral snachts.
Ook dikwijls op stoepen en in het gras.
Op de groene wandelpaden.
Op mijn gazon,als de moower ermee besmet wordt
Op school in de zandbak
Op speelplekken voor kinderen. zandbakken worden door katten gebruikt
Op stoepen
Openbare zandplekken rondom speeltoestellen
Oprit
Overal in laarbeek
Overal.
Plantsoenen
Rondom het huis. Hier lopen altijd twee katten rond en verstoren het leefmillieu. Er zijn geen
vogels meer te zien. Ook mijn vissen zijn niet veilig en achter in de hoek vindt, tenminste een kar,
het nodig om zijn behoefte te doen.
Schijten je tuin onder ben jij daar in aan het werken pak je erin
Soms in mijn eigen tuin
Speeltuin
Stank en omwoelen vd tuin
Stank en ongezond
Stoep, maar dan wel vooral hondenpoep.
Trottoirs
Tuin (7x)
Tuin overhoop door 6 buurtkatten
Tuin speeltuin (zandbak)
Voor in onze tuin
Voor, achtertuin en op de stoep
Voortuin (2x)
Voortuin en achtertuin
Voortuin van de buren die hebben zand, t stinkt
Waar niet, mensen willen een huisdier en laten deze dan buiten los, poepen alles onder en
vinden dan gek dat er iets van gezegd wordt.
Zoals ik al zei: in mijn eigen tuin.
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1.2 Wie kunt u voor deze overlast verantwoordelijk stellen?
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Ik vind dat je met elkaar in gesprek moet blijven, zo kun je overal
comentaar op hebben het is geven en nemen...
Niemand
Niemand want eigenaar is nietbeken en ze hebben geen kentekenplaat
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Een gemeenteraadslid uit Tilburg wil in de gemeente een boete voor kattenpoep realiseren.
Het Tilburgse raadslid wil dat er een boete van €400 00 komt voor de eigenaar van de kat.
In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Dit voorstel om een boete van €400,00 uit te delen bij
overlast van kattenpoep dient ook in Laarbeek ingevoerd te
worden”

(n=354)
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De boete vind ik wel hoog
Degene welke de overlast veroorzaakt zal daar ook zijn verantwoordelijkheid voor
dienen te nemen. Dus bij overlast hiervoor handhaving toepassen. Maar of dit dan
€400 moet zijn vind ik wel wat al te gortig en niet in verhouding tot de veroorzaakte
overlast.
Het moet niet alleen bij katten blijven, maar ook andere dieren die overlast
veroorzaken zoals bijvoorbeeld paarden
Ik ben het er wel mee eens dat de overlast aangepakt en beboet moet worden, blijft
alleen de vraag, hoe? Als de gemeente besluit tot het opleggen van sancties zal ze
ook moeten handhaven en daar zit hem nu juist het probleem
Maar de boete moet dan ook gelden voor hondenbezitters die hun hond uitlaten
daar waar het niet mag. En er moet streng op gecontroleerd worden.
Mee eens, tenzij overlast van hondenpoep minstens zo zwaar bestraft wordt. Dat
probleem is namelijk veel groter.
Wie betaald de boete van een zwerfkat.
400 euro is wel veel maar een boete is terecht
Dat heeft geen zin, je kunt niet bewijzen welke kat het gedaan heeft
Dat vind ik persoonlijk wel ver gaan. Vind dat mensen gewoon het fatsoen moeten
hebben. Als je kat altijd onderweg is, vraag ik me af waarvoor je een kat hebt, maar
goed dat is mijn mening. Vind wel dat je poep gewoon netjes moet opruimen. Vind
ik ook met hondenpoep, als die ergens poept wat geen hondenuitlaatstrook is, dan
doe je dat gewoon netjes op.
Denk moeilijk te achterhalen maar denk zelfde boete als bij honden
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Een boete voor zowel katten als honden maar dit is nauwelijks te regelen voor
katten.
Geen idee welke kat en al helemaal niet wie de eigenaar is. Katten lopen meestal
los, niet aan een lijn
Hoe is te achterhalen van welke kat het is, handhaven is niet te doen.
Hoi krijg je dit gereliseerd. Veel katten lopen zo rond zonder baasje.
Je kunt niet achterhalen van wie de kat is
Wel een boete voor loslopende katten
Zorg eerst maar is dat de hondenpoep kwestie opgelost word. Het is hier een grote
ellende bij Speelveld de Ratel. Er mogen geen honden komen bij en op het veld
maar dagelijks zie je er mensen gewoon lopen met de honden en vaak ook los. Los
dat eerst maar is op en dan de katten. In de kattenpoep trap je niet makkelijk want
die graven een kuiltje doen daar de behoefte in en maken het ook weer dicht!!!
De eigenaar van de kar moet proberen overlast te voorkomen en de eigenaar van
de grond waar de kat poept, moet dat onaangenaam maken voor de kat
Denk niet dat het en reëel plan is. Moet je die katten dan gaan vangen en
achterhalen wie het baasje is? Vind dat mensen met een kat deze gewoon in en om
hun eigen huis meteen houden. Honden mogen toch ook niet vrij loslopen! Je eigen
huisdier houd je bij jezelf. Daar zou de gemeente wat mee moeten doen
Hier rondom he tLaar ligt overal mensen poep van Oosteuropeese werknemers die
hier in de velden werken ,wat is daar dan de boete voor ,en hoe onmenselijk is dat
dat ze hun behoeftes in de mais en bosjes moeten doen ,ook de maandelijkse
vrouwendingen gebeuren in de bosjes,das alles pas vies!
Ik vind €400,00 nogal overdreven....
Is 400€ niet overdreven
Is niet te handhaven
Katten lopen los. Je weet toch niet van wie de kat is.
Katten poepen meestal in zand en graven het mooi onder. Als ik kleine kinderen
zou hebben die spelen in n openbare zandbak dan zou ik er meer moeite mee
hebben.
Moeten we ons hier nu druk over maken. zijn toch wel zaken die meer ergernis
oproepen. lang leve de deregulering
Om te beginnen kunnen ze beter wat aan de alom aanwezige hondenpoep doen
door bijvoorbeeld hondenbelasting in te voeren.
Volgens mij bedekken katten hun poep.
Die man in Tilburg spoort niet ,,heel erg overdreven ,,
Het ligt in Laarbeek nog steeds veel hondenpoep op straat en in het gras. Laat de
gemeenteraad maar vaststellen dat er € 500,- boete komt te staan op mensen die
hun hond nog steeds op straat laten poepen zonder dit op te ruimen.
Sinds de boetes op hondenpoep is de overlast nog steeds net zo groot hier
Boete is terecht of belasting laten betalen net als bij honden. Maar boete van €400
vind ik overdreven
Ik denk,dat de bewijslast nogal moeilijk is,dus komt er niets van terecht
Ik heb een kat die zit in een katten ren in de zomer en vanaf 1 oktober gaat hij naar
binnen niemand heeft er last van iedereen blij.
Ik zie nooit mensen wandelen met een kat. Wel 'dierenvrienden'met hond om dat
beest dan te laten schijten bij iemand voor de deur zonder de troep mee te nemen!!
Katten staan niet geregistreerd, dus vervolgen van een eigenaar, hoe gewenst ook,
is bijna onmogelijk
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Weet het niet omdat er geen toezicht en controle op is. Waar zijn onze
milieuambtenaren die in het dorp rondfietsen en mensen kunnen aanspreken op
hun milieuonvriendelijk gedrag en zonodig ze boete kunnen opleggen?????

2.1 Doorkiesvraag (zeer) mee eens: Kunt u dit kort toelichten?


























Al zal het vaak niet meevallen om de eigenaar te vinden. De katten lopen 's nachts meestal rond
te struinen......en te schijten in andermans tuinen :-(
Alleen zal moeilijk de eigenaren van de katten te achterhalen. Hier in de tuin iedere dag katten,
Op de Heesweg lopen verschillende katten rond.
Als dan diegene maar aangepakt wordt die ook vervuild en het laat liggen
Als dit voor de honden ook geldt is het niet meer dan normaal dat het voor andere dieren ook
geldt. Of het nu over honden paarden katten of duiven gaat. Het zou discriminatie zijn als alleen
de hondenbazen hier boetes voor zouden krijg.
Als je dat voor honden oplegde moet je dat voor katten ook. Katten kun je ook gewoon binnen
houden of aangelijnd zodat andere daar geen overlast c an hebben
Als je de eigenaar aanspreekt leidt dit vaak tot onbegrip en voelt men zich niet verantwoordelijk.
Een kat moet vrij kunnen rondlopen volgens hen. Er moet m.i. net als voor honden een aanlijn
plicht komen en/of een plicht om ze in eigen tuin te houden.
Als je een 'huis'dier wil dan hou je die bij je in/om huis, en niet los! dit is de verantwoordelijkheid
van de eigenaar.
Als je een dier hebt zorg je ervoor dat andere mensen er geen last van hebben ook niet van
kattenpoep
Als je een kat hebt, houd hem dan op je eigen grondgebied en laat zo'n beest niet door heel de
buurt lopen in andermans tuinen
Anderen hoeven geen last te ondervinden van een huisdier van jou.
Bij overlast neemt de eigenaar geen verantwoordelijkheid. Misschien bij hoge boete wel.
Dan houden de eigenaren hopelijk hun eigen dieren bij hun eigen
Dan zal de eigenaar wel beter hun kat in de gaten gaan houden
Dat iemand een kat houdt, vind ik prima, maar daar hoef ik geen last van te ondervinden.
Hondenpoep dient ook opgeruimd te worden. Hierop staat een boete. Waarom dan voor
kattenpoep niet.
Zorg ervoor dat een kat in je eigen tuin blijft!
De baas van de vervuiler ruimt op of betaald.
De eigenaar van de kat moet zijn dier maar achter zijn eigen plaats houden. Een
hondenliefhebber moet ook hondenbelasting betalen en zijn hond zelf uit laten.
De kat hoort niet los rond te lopen
De kat kan er niets aan doen, het baasje wel
De kattenbezitters laten hun dier te pas en te onpas buiten waarbij een kat geen onderscheid
maakt tussen de tuin van het baasje of iemand anders zijn tuin.
Controle zal echter moeilijk zijn.
De vervuiler betaald , en dat is de eigenaar.
De vervuiler betaalt
Degene die een kat of een hond hebben moeten deze maar bij zich houden zodat andere
inwoners geen last hebben van de uitwerpselen.
Diereneigenaar is verantwoordelijk voor eigen dier. Niet heel de dag buiten laten en de buurt die
er last van heeft. HUISdieren moeten binnen blijven of zelf uitlaten en dan zelf de poep
opruimen. Ik kies niet voor hun HUISdier in mijn tuin.
Een boete krijgt ook de hondenbezitter dus ook gelijk trekken voor de kattenbezitter, nou vind ik
400 wel een beetje hoog, maar dat zij aangepakt moeten worden is duidelijk. En met die smoes
een kat wil s,avonds nou eenmaar eruit die vlieger gaat bij mij niet op
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Een hond mag ook niet los lopen en bij andere mensen in de tuin of op straat zijn behoefte doen,
dan krijg je ook een boete.
bij een kat is dat misschien wel moeilijker maar een goed katten baasje kan zijn kat ook thuis
houden!
Een huisdier? dan ook voor zorgen
Een kat of paard mag zijn behoeft overal doen.Als een hond het doet krijg je een bekeuring als je
het niet opruimt.Gelijke monniken,gelijke kappen.
Eigenaar is verantwoordelijk voor haar/zijn kat.
Eigenaar willen katten en zij moeten dan ook de verantwoording nemen.
Eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun eigen huisdieren en dus ook de uitwerpselen. Bij katten
wordt hier vaak te makkelijk over gedacht..
Er mag geen verschil zijn, ongeacht welk dier.
Ook paardenpoep zou aangepakt moeten worden.
Er wordt ook een boete uitgeschreven bij het niet opruimen van hondenpoep, dus waarom ook
niet bij kattenpoep?
Er zijn al zoveel huisdieren zoals hond/kat. Goed, maar de eigenaar is verantwoordelijk. Het is
geen baby! Al lijkt het daarop wel eens. We leven in een gewone samenleving en daarin is een
hond/kat geen uitzonderlijk wezen.
Gelijke monniken gelijke kappen. Ongeacht het dier dient bij het ontlasten op andermans terrein
dit beboet te worden als daarvoor gekozen is. Het probleem is alleen dat men katten niet uitlaat.
De kat laat zichzelf uit dus zie daar maar eens achter te komen wie je moet hebben om de boete
te zenden.
Gelijke monniken, gelijke kappen. Als een hondenbezitter moet betalen dan ook een
kattenbezitter.
Het bedrag vindt ik te hoog. Naar eigenaren van poezen moeten hetzelfde behandeld worden als
eigenaren van honden
Het hebben van een huisdier is je eigen eigen keuze , dus je eigen verantwoordelijkheid. Jij dient
ervoor te zorgen dat een ander op geen enkele manier overlast ervaart.
Het is erg vervelend als er altijd maar weer katten in je tuin poepen,het stinkt ook enorm.
Het is ergernis nr. 1. Het is gruwelijk smerig en gevaarlijk voor de volksgezondheid.
Het is zo ongelofelijk smerig!!!!!
Het Tilburgse plan om hondenbelasting af te schaffen, maar voor honden- en katteneigenaren
controles en boetes uit te voeren vind ik super. Ik heb zelf geen huisdieren, maar ervaar overlast
van anderen. Nu is Laarbeek strang op hondenpoep, maar katten mogen zelfs op privegebied
overlast veroorzaken
Honden poep moet ook opgeruimd worden
Vraag me alleen af hoe de eigenaar op.word gespoord? ??
Hondenbezitters mogen ook niet overal hun hond uitlaten. Als de hondenpoep niet wordt
opgeruimd. krijgen zij ook een boete. Waarom kattenbezitters dan niet?
Horen thuis een plek te krijgen, kan ze geleerd worden
Huisdieren horen niet los te lopen in de omgeving en overlast te veroorzaken voor de niet
eigenaren.
Ieder dier is aan te leren om dat thuis te doen.
En ook katten zouden aangelijnd moeten zijn.
Je ziet nooit geen Dure katten los lopen!!!
Iedere overlast veroorzaakt door huisdieren moet beboet worden.
Iedereen is verantwoordelijk voor zn eigen huisdieren
Iedereen mag dieren of hobby hebben ,maar ik hoef er geen overlast van te ondervinden, ik heb
besloten om tegen katten die poepen in mijn tuin treffende maatregelingen te treffen.
Iedereen moet maar voor zijn eigen dieren zorgen, zij hebben ze immers zelf gewild.
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Iedereen moet zijn eigen troep opruimen niet alleen van katten wat denk je van al die paarden
poep dikwijls ook nog op de fietspad daar moeten ze eens op gaan letten.
Ik ben het er roerend mee eens, maar 400 euro vind ik wel overdreven veel.
Dan zouden we wel van die overlast af komen hoop ik.
Ik ben het eens met feit dat er bij overlast boetes uitgedeeld moeten worden, dit gebeurt bij
honden ook. Het lijkt me wel moeilijk haalbaar
Ik ben zelf in het bezit van een kat maar deze blijft in mijn eigen tuin. Bij de dierenwinkel is het
zgn PetSafe te koop waardoor de kat niet bij de buren in de tuin komt of snachts door de wijk
gaat rondlopen. Dit werkt fantastisch omdat niemand last heeft van mijn kat!
Ik vind dat dieren eigenaren voor het dier moeten zorgen, en niet voor overlast aan de andere
mensen.
daar hoort ook de honde- en katte poep bij.
Ik vind dat net als hondeneigenaren ook katteneigenaren verantwoordelijk zijn voor hun
huisdier. Kattenpoep is ook hinderlijk, dus een boete daarvoor is zeker terecht. Ik vind dat er
geen onderscheid gemaakt moet worden voor welk dier er poept op plaatsen waar het niet mag
(of het nu een hond, kat of zelfs een paard is), maar allemaal gelijk behandelen en hetzelfde
beboeten.
Ik vind een boete van 400 Euro wel erg hoog. Aan de andere kant: hoe bewijs je dat de poep
inderdaad van díé kat is van díé eigenaar... Ik denk dat dat erg lastig wordt. Aan de andere kant
vind ik dat er wel degelijk iets gedaan zou moeten worden aan de overlast door kattenpoep.
Ik zie ook nooit geen milieuwachter dus wie controleert al die schijtende katten, de eigenaars
niet!!!
Ik zit als ik in mijn moestuin aan het werk ben telkensin de poep, daar mag bestaat tegenover
staan. Eigenaar is tenslotte verantwoordelijk voor zijn huisdier.
In onze buurt zijn veel katten en buiten de poep die deze achterlaten zorgen ze er ook nog voor
dat er bijna geen kleine vogeltjes meer te zien zijn.
Je kunt een kat goed leren in de kattenbak. Anders kat thuishouden. Je kunt ze aanlijnen zodat ze
niet van je eigen plaats afkunnen en andere er geen last van hebben
Kartten zullen dan beter binnen worden gehouden. Spaart ook vogels en andere kleine dieren.
Kat geeft overlast aan een mede bewoner vd straat/buurt terwijl daar niet om gevraagd is.
Katten moeten bij eigenaar verblijven en niet loslopen zonder begeleiding.
Katten worden niet uitgelaten maar losgelaten.
Kattenpoep kan heel gevaarlijk zijn voor kinderen met zeer ernstige infecties tot gevolg.
Sommige gemeenten halen daarom in alle speeltuinen het zand weg. Terwijl zand ook heel leuk
is voor kinderen.
Kattenpoep moet hetzelfde behandeld worden als hondenpoep. Eigenaar is verantwoordelijk.
Kay is een huisdier en hoor niet los te lopen.
Lastig te handhaven omdat katten los lopen
Maar ook voor honden als de eigenaren de poep niet opruimen
sommige lopen mooi met een plastick zakje om de poep er in te doen maar als niemand kijkt
lopen ze vlug door zonder de poep op te ruimen
Mee eens, tenzij overlast van hondenpoep minstens zo zwaar bestraft wordt. Dat probleem is
namelijk veel groter.
Mee eens; vervuiler betaalt. Helaas niet te handhaven
Men Moët zorgen dat mensen geen last hebben van jou dieren
Mensen die hun kat niet willen houden in de eigen tuin en zich verschuilen achter het 'Zo zijn
katten nou eenmaal' excuus moeten dan ook de consequenties van de overlast voelen.
Mensen moeten de poep van hun huisdier gewoon ppruimen. Als dit te weinig gebeurt, moet er
inderdaad maar een consequentie op staan. Dit geldt naar mijn mening dan ook voor
hondenpoep
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Mensen moeten hun huisdieren bij houden en zelf zorgdragen voor de ontlasting van hun
huisdier en niet dat kinderen of anderen erin kunnen gaan staan
Mensen moeten of hun kat in de tuin houden of niet aan een kat beginnen. Gemeente kan dan
ook iets tegen zwerfkatten ondernemen
Mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen tekortkomingen vind ik prima. Maar in de
praktijk gaat daar niks van terecht komen. Het handhavingsbeleid in Laarbeek is sowieso heel
slecht.
Meschien dat ze het dan leren
Misschien is de overlast dan minder en ruimen ze het op en niet alleen voor de kattenpoep ook
voor de hondenpoep
Niet alleen bij katten, maar ook voor hondenpoep.
Niet alleen voor kattenpoep maar ook voor hondenpoep
Nou 400 is wel erg hoog, en je moet maar is bewijzen van wie de kat is
Om een einde te maken aan de overlast zijn er stevige maatregelen nodig. Het is ook eerlijker om
het zo te doen een boer wordt ook verantwoordelijk gesteld voor de mest die zijn dieren
produceren, wordt nu zelfs gedwongen om de veestapel te laten krimpen. preventief helpt
mogelijk ook een forse belasting voor het houden van honden en katten, eigenaren van
vervuilenden auto's moeten ook veel belasting betalen.
Helpt ook dit te weinig dan maar gewoon verbieden, gebeurt ook al bij oudere auto's met een
dieselmotor op steeds meer plaatsen evenals de bromfiets en het bootje in de gracht.
Onder het dichtbegroeide struikgewas leven
veel zwerfkatten.
Op vraag 5.2 had ik graag een aanvulling willen geven dus doe ik dat maar hier. Een hond heeft
een eigenaar maar een kat is van niemand en dan is het heel moeilijk om de eigenaar
aansprakelijk te stellen. De katteneigenaar maar ook de hondeneigenaar moeten ervan
doordrongen zijn dat de uitwerpselen van hun viervoeters een potentieel gevaar op kunnen
leveren voor kleine kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. Maar ook voor runderen,
in een plattelandsgemeente als Laarbeek rijkelijk aanwezig, vormen honden- en kattenpoep en
niet te onderschatten gevaar.
Prima idee, maar alleen moeilijk te handhaven lijkt me. Honden, daar loopt meestal nog wel een
baasje bij, maar katten gaan op eigen houtje de deur uit...waarom mag een loslopende hond niet
en een loslopende kat wel?? Beter idee lijkt me om honden- en kattenbelasting in te voeren.
Rotzooi van je huisdier zelf opruimen, zo niet dan een boete.
Waarom een hond wel en een kat niet
Waarom moet een hond aangelijnd blijven en kan een kat gewoon overal los lopen. Ook de
eigenaren moeten hun verantwoordelijk dragen, het is gemakzucht van de eigenaren, deur open
kat naar buiten en de buurt heeft de overlast van ervan.
Wat voor de ond telt dient ook voor de kat te gelden
Wel een boete , hoeft niet zo hoog
Wel een boete (maar wie ziet die kat s'morgens om 7.30 en de verdere keren) maar niet zo hoog.
Wilt u een dier houden neem dan ook de verantwoording
Worden de hondeneigenaars gewezen op de vervuiling door hun hond.
Ze moeten de katten 's nachts maar binnen houden, maar boete zal er toch nooit volgen, want
dat is niet te controleren.
Zeker ook voor honden!
katten laten chippen om eigenaar te achterhalen
Zelfde regels als voor honden hanteren.
Zie boven
Zie extra toelichting
Zie toelichting bij vorige vraag
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Zou ook voor overlast van hondenpoep moeten gelden. Invoering is echter problematisch omdat
katten normaal gesproken niet uitgelaten worden maar zelf op weg zijn.

2.2 Doorkiesvraag (zeer) mee oneens: Kunt u dit kort toelichten?





























€ 400 is nogal veel. Katteneigenaar eerst waarschuwen en bij herhaaldelijke overlast overgaan
tot boete van max € 100,00.
€400,- is veel en veel te hoog
Als dat voor katten geld moet dat ook voor alle andere dieren gelden
Als dit ook voor honden geldt, dan is dat prima. Echter een kat poept bijna altijd in zand, omdat
een kat de poep begraaft in zand.
Als je last van hebt moet je het zelf in dit geval opruimen
Begin eerst maar eens met die hondestront. is meer overlast van dan kattenstront
Belachgelijk geld klopperij
Beter is de eigenaar te overtuigen dat deze zijn kat thuis moet laten kakken
Bij mij lopen zwerfkatten dus daarvoor kan je niemand aanspreken. Als iemand een kat heeft kun
je de eigenaar aanspreken als dat niet help zou je moeten kunnen doorgeven bij een instantie
dat je overlast hebt van de kattenpoep. Het is net als bij hondenbezitters ruim je eigen poep op.
Boete erg hoog. ...lastig te achterhalen als kat snachts rond loopt...en eerst eigenaar
Boete veel te hoog
Boetes uitdelen werkt niet zo goed als mensen bewust maken dat opruimen beter is.
Daar een kat minder buitenkomt
Dan moet je eerst weten van wie de kat is , en vindt vergezocht .
Dan mogen ze eerst al die mensen beboeten waar de hondenpoep van op de stoepen/
grasstroken liggen. B.v kijk maar eens op de grasstrook Molenstraat richting het hertenkampje,
er ligt erg veel poep ondanks een speciale ruimte voor de honden om hun uitwerpselen te
doneren !
Dan ook hondenbelasting
Dan zul je sowieso eerst de kat op heterdaad moeten betrappen. En dan nog vangen om te kijken
of die een chip heeft. Welke je uit moet laten lezen bij de dierenarts. Anders weet je nog niet bij
wie de kat thuis hoort. En ik verwacht dat dit meer geld gaat kosten dan dat het oplevert.
Dat bedrag is veel te hoog , in geval van overlast kan daar
wat mij betreft wel een boete voor gevraagd worden maar
dit lijkt me niet uitvoerbaar omdat dat niet te controleren valt
Dat doen ze dan maar in Tilburg: een stad van 200.000 mensen. Laarbeek: 20.000.
Het aantal katten in Tilburg zal dus ook met een 10-voud zijn. Niet te vergelijken dus en in een
stad zitten nu eenmaal meer katten en Laarbeek heeft in verhouding veel meer buitengebied
waardoor de overlast beduidend minder is
Dat werkt fraude in de hand omdat het niet te controleren is.
De boete voor honden- en kattenpoep moet hetzelfde zijn. Boetes zijn overigens nooit de
oplossing. Inwoners die elkaar aanspreken is een betere oplossing
De eigenaar is verantwoordelijk maar kan dit niet altijd voorkomen. men gaat de kat toch niet
uitlaten als een hond aan de riem.
De eigenaar waarschuwen
De katten die voor overlast zorgen zullen dan gevangen moeten worden om na te kijken of ze
gechipt zijn (en dan moet t geregistreerde adres ook nog kloppen). Lijkt mij een onhandhaafbare
zaak. Met hondenpoep is t al niet te doen terwijl dat voor de baasjes heel makkelijk te
voorkomen is.
Dikwijls is niet bekend van wie die kat is en bewijs maar eens dat juist dat beest van die eigenaar
het gedaan heeft. Onnodige bureaucratie.
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Dit is bijna niet te controleren van welke kat de poep is
Dit is onzin, de kat maakt een kuiltje in het zand en stopt daarna het gaatje dicht met zand, niet
op het gras.
Het lijkt me een persoonlijke ergernis van het raadslid uit Tilburg.
Een boete prima, maar 400 euro ...
Een geld boete moet niet de oplossing zijn maar de mentaliteit moet veranderen
Een goede kat begraaft zijn uitwerpselen.
Een hoge boete voor hondenpoep is wel een goed idee, dit is echt een groot probleem!
Een kat begraaft de uitwerpselen, dus in principe is dit bijna niet mogelijk! Is dit een poging om
meer geld binnen te halen.
Een kat graaft zijn eigen poep onder het zand dus opgeruimd staat netjes.
Een kat is een nuttig dier wat betreft ongedierte in de omgeving van huizen en bedrijven. Het is
jammer dat veel mensen dit niet kunnen zien. We zien steeds meer ratten in de dorpen. terwijl
achteraf waar veel mensen nog katten hebben die stropen het ongedierte weg. Wij wonen aan
de rand van eht dorp en hebben 2 katten nooit muizen, nooit ratten.
Een kat is nu eenmaal niet aan een riempje uit te laten, dus kattenpoep is niet te voorkomen.
Ook de eigenaar is niet te achterhalen. Daarnaast laat een kat de poep echt nooit achter op bijv.
een stoep of zo, hij zal de poep begraven op een zanderige plek.
Een kat is zeer moeilijk te controleren
Een kat men eenmaal niet binnen houden.
Als een kat buiten poept doet zij dit meestal op het zand
en stopt dit zelf onder.
Eerst maar eens beginnen met handhaven hondenpoep beleid, onze straat ligt nog regelmatig
onder. katten begraven zelf hun poep dus geen last van op straat.
Eigenaar verantwoordelijk maken,
boetes heeft geen zin
Er is gewoon geen tijd voor de Boa om dit te handhaven. Er zijn echt belangrijkere zaken om aan
te pakken dan kattenpoep.
Er zijn 1000 zaken te noemen die meer overlast geven!!
Evenals het op heterdaad betrappen van een hondenpoep en/of een kattenpoep door de milieu
wachter is nagenoeg onmogelijk. Honden- en katten houders belasting laten betalen. de
opbrengst van de belasting geheel gebruiken voor de schoonmaak.
Ga fatsoenlijk besturen, me dunkt dat er in Tilburg grotere uitdagingen zijn.
Gaan we de duiven houder dadelijk ook nog verboden opleggen?
Gaat niet werken
Geen last van. Bovendien 'begraven' katten hun ontlasting, dus de kans om er in te stappen is
klein.
Geen last van. Hoe te bewijzen? Een kat hoort bij de buurt, mag dus niet meer loslopen?
Gelijk aan hondepoep. Ook loslopende katten. Net als honden.
Heb zelf een kat, die (soms) in eigen tuin poept.
Heeft geen enkele zin als je niet kunt handhaven
Het bedrag is wel erg hoog. Maak andere ernstigere overtredingen duurder zoals misdragingen in
het verkeer.
Het is en blijft een kwestie van mentaliteit bij de eigenaar
Hoe wil je handhaven dat eigenaren ongewenst gedrag
op tijd een boete krijgen?
Hoe moeten eigenaren dit voor elkaar krijgen? Alle katten binnenhouden? En hoe moet de
gemeente controleren welke kat waar gepoept heeft?
Hoe weet men van wie de kat is?
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Honden bezitters krijgen bij overtreding ook een boete,dus hetzelfde bedrag ook voor
kattenbezitters
Honden schijten ook nog steeds dagelijks voor mijn poort, er wordt toch niet gehandhaafd
Ik heb er geen last van. Vind wel dat diereneigenaren toch een bepaalde verantwoording
hebben t.o.v. hun medemens. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen in het algemeen en niet
alleen voor diereneigenaren!
Ik ben inwoner van Laarbeek met katten in mijn omgeving; zijn er inwoners die aanmerkelijk
meer katten in hun omgeving hebben? Ik betwijfel dat; ik heb geen last, laat een ander daar
maximaal wat meer last van hebben. Gen reden voor paniek of ergernis.
Ik denk dat je hondeneigenaren en katteneigenaren hetzelfde moet behandelen.
Ik heb er geen last van
Ik heb geen last van kattenpoep en dit kun je verder ook niet voorkomen.
Ik heb meer last van hondenpoep voor mijn huis.
Ik heb zelf ook een poes en woon vlakbij speelveldje met zand. Mijn poes doet alles buiten en zal
ongetwijfeld ooit op het speelveldje poepen. Maar hierdoor heb ik geen kattenbak nodig wat ook
weer minder belastend is voor het milieu en mijn portemonnee.
Ik vind het je morele plicht om je kat niet in iemand anders zijn tuin te laten poepen of
rondlopen. Ik zet mijn hond toch ook niet in de tuin van de buren? Ik ruim netjes de poep van
mijn hond op als hij poep heeft gedaan!
Ik woon in het buitengebied en wij hebben katten. Deze poepen rond ons erf maar en kat graaft
een kuiltje doet zijn behoefte en stopt het onder met zand. Dus heeeeel netje ten opzichten van
een hond
In de praktijk is dit lastig uit te zoeken, daarnaast wordt er aan hondenpoep al weinig gedaan laat
staan kattenpoep
In de voorbeemd ligt nog regelmatig hondenpoep bij het grote speelveld en op de
wandelpaden!!!
In nederland slaat men beetje door met regeltjes en boetes ,er zou nog meer handhaving
moeten komen.
Ja: ik zie nu dagelijks veel mensen 3 a 4 honden, en vaak geen kleintjes, uitlaten. Vaak wordt de
drek niet opgeruimd. Dus hondenbelasting met een progressief karakter voor de tweede, derde
of zoveelste hond invoeren.
Je kunt beter goede voorlichting en eigenaar er op aan spreken op een nette manier en hopen
dat effect oplevert
Je kunt de kat niet binnen houden. Dat is dierenleed. Je kunt ook niet achter de kat aanlopen om
te zorgen dat hij niet ergens poept.
Je kunt katten die altijd buiten gewend zijn niet meer opvoeden, ook niet om aan te lijnen.
Binnenhouden is geen optie, ze worden helemaal gek, plassen en poepen binnen, breken zowat
je huis af. Kattenbelasting mag wel net als voor een hond. Daarnaast kom ik meer hondenpoep
tegen dan kattenpoep. De baasjes van de honden roepen wel dat ze het altijd opruimen.. mooi
niet, 'smorgens en 'savonds als het donker is laten ze het overal doen want het ziet zgn.
niemand. Ook zie je er veel lopen die een zakje aan de lijn hebben, dat hangt er over een half jaar
nog. Het is sterk overdreven dat je in de tuin in kattenpoep zou pakken. Een kat graaft zijn kuiltje
altijd dicht en dit is duidelijk te zien. Het zal weleens een enkele keer voorkomen natuurlijk, maar
ik vind het ronduit belachelijk.
Je kunt niet achterhalen welke kat daar gepoept heeft. DNAonderzoek? Te duur?
Je loopt naar mijn mening het risico dat mensen zich niet verantwoordelijk achtte
Je moet het gedrag veranderen. Gedrag niet bestraffen met hoge geldboetes. Dat is nou de
reden, waarom Nederlanders een gruwelijke hekel krijgen aan politici, waaronder dit
gemeenteraadslid. Roomser zijn dan de Paus. Gatverdamme, wat heeft die persoon boter op
zijn/haar hoofd.
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Kan toch niet achterhalen welke kat en van wie die is.
Katte begraven uitwerpselen dus ik geen last van
Katten 'kunnen' nuttig zijn voor de bestrijding van ongedierte. Muizen bv. Een maximum aantal
per huishouden lijkt me zinvoller om overlast te voorkomen.
Katten binnen houden is de oplossing voor dit probleem
Katten geven bij
lange na niet zoveel overlast dan de hondenpoep, dus bij hondenpoep mag dit wel ingevoerd
worden!
Katten graven en gat en maken dat daarna weer dicht dus zeer onwaarschijnlijk dat je in hun
poep trapt.
Katten lopen vaak zelf los. Eigenaar is niet te achterhalen
Katten poepen niet luk raak, zo graven een kuiltje en stoppen dat ook weer netjes onder. Als je
daar last van kunt krijgen moet je wel heel veel met blote handen gaan graven!! en welke gek
doet er nou zoiets, zelfs tuinieren doe je met een schepje. Tilburgse raad heeft geld tekort??
Katten zijn loslopende dieren dus dat is toch bijna niet te controleren en ik heb er geen last van,
ik kan me voorstellen dat dit in een stad anders is.
Kattenkop is meestal in je tuin, kat maakt holletje in het zand en poept meestal niet zomaar op
het gras
Laat voor die enkele bekeuring die misschien gemaakt kan worden, niet een hele procedure
opmaken.
het kost meer dan het oplevert
het wordt hoe langer hoe gekker
straks krijgen we nog vogelpoep belasting
Last van hondenpoep is groter.
Lastig t controleren. Politie dient prioriteiten te maken en er zijn kwalijker zaken.
Leven en laten leven kan wat van elkaar hebben
Met 400,- ga je het probleem can de loslopende katten niet aanpakken. Waarom moet een
hond aangelijnd en een minimaal net zo vervelend beest als een kat niet? Het is ook niet de
natuur van een hond om aan een lijntje te lopen dus dat excuus van de kattenbezitter gaat ook
niet op.
Mijn Kate bleef altijd binnen. De boete is niet in verhouding tov de overlast
Niet haalbaar in bewijslast richting eigenaar.
Niet handhaafbaar en niet effecient
Niet te handhaven
Niet te handhaven.
Niet te kontroleren waar de kat vandaan komt. Zonde van de energie.
Omdat dit lijkt me moeilijk controleerbaar is, als ie moet dan moet ie,ook al heb je thuis n
kattenbak, dan nóg kan t voor kommen. Bovendien stopt n kat de uitwerpselen netjes onder t
zand. en 400 euro? sooooo onbetaalbaar lijkt me
Omdat dit niet te controleren/handhaven is
Omdat ik het overdreven vind ,zo erg is het niet met kattepoep ,ik zelf heb er nog nooit last van
gehad ,en hier lopen toch veel katten in de buurt
Onzin , hondenpoep heb ik veel meer last van
Onzin, katten begraven hun uitwerpselen im het algemeen waardoor de overlast sowieso
minimaal is. Handhaaf liever op hondenbezitters die niet opruimen.
Praktisch niet uitvoerbaar!
Regelrechte onzin invoering hiervan is duurder dan dat het oplevert
Sinds de boetes op hondenpoep i de overlast nog steeds net zo groot hier.
Staat niet in verhouding tot de overtreding
Te hoge boete voor deze overlast
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Te hoog bedrag voor deze overtreding
Te hoog bedrag. Wel een boete geven
Vind 400 euro wel erg veel. En wat rekenen ze dan voor hondenpoep, het dubbele of gaat het
erom hoe groot de drol is?
Vind de overlast van kattenpoep nogal meevallen
Wat een hoog bedrag!
Wat een onzin. De verkiezingen zijn in aantocht. Kansloos idee.
Wat een onzin. Hoe vindt de bekeurder die kattenpoep en hoe gaat hij de dader identificeren?
Wel werken aan bewustwording welke overlast poep geeft, zowel van honden als van katten
Wie gaat controleren waar een kat c.q. poes naar toeloopt om zijn of haar behoefte te doen ???
Wij hebben meer last van hondenpoep dan van kattenpoep. katten graven hun pop in de grond.
Onze poes is vergift in het struikgewas van de Nachtegaallaan. Ze poepte altijd thuis in de tuin of
in de kattenbak.
Wilde dieren poepen ook en hier is ook niks tegen te doen dus belachelijk als hiervoor een boete
komt op deze katten
Zelf ook katten gehad die binnen op de bak deden en buiten in de tuin hun poep onderstopten.
Zie boven
Zie toelichting 6. En voor iemand overlast ondervindt is de kat toch al lang weg.
Zie vorige vrg.
Zoals ik al zei het is geven en nemen, wij hebben bij natuur gebied ook last van vogelpoep op de
lak van de auto en op het moment vele slakken en padden, toch zou ik voor geen goud het mooie
natuurgebied willen missen.
Ik ben niet voor bekeuringen maar spreek elkaar op een nette manier op het gedrag aan hopelijk
is men dan bereid samen aan een schoon milieu te werken.
Goed voorbeeld doet goed volgen...
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