Alcohol
Vanaf 1 januari 2014 mag alleen alcohol worden verkocht aan mensen vanaf 18 jaar en
ouder.

1. Bent u het eens met deze wet?
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Alcohol tast op jeugdige leeftijd de hersens aan.




De jeugd onder de 18 drinkt t gewoon thuis.
16 was een prima leeftijd. Nu gaat de jeugd onzichtbaar aan de alcohol waarmee
het probleem minder goed te monotone is.
Controle op alcohol gebruik is weg. Wordt nu in het geheim gedaan.
Er wordt van kinderen verwacht zelfstandig te zijn en keuzes te maken die
gevolgen hebben voor hun hele leven maar alcohol mag/kan pas als ze 18 zijn. Ik
vind het tegenstrijdig met elkaar.
Werkt averechts
Zinloze maatregel, onder de 18 komen jongeren echt wel aan alcohol en
handhaving is onbegonnen werk. De overheid moet stoppen met alles te reguleren
en ouders aan te spreken op hun opvoedkundig gedrag.
Als iemand jonger is dan 18 jaar laten ze een 18 jarige alcohol kopen zo krijgen ook
minder jaarigen ook alcohol binnen
De jeugd drinkt toch en nu moeten ze het stiekem doen. In de kroeg is nog
toezicht. Ik denk dat het comadrinken een gevolg is van het verbod.
Op deze manier krijgt de jeugd niet meer de kans om zelf een volwassen keuze te
maken. Maar toch vind ik wel dat de jeugd de kans moet krijgen van hun fouten te
leren.
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Stel: u werkt in het lokale café. Een bekende (17 jaar vriend/kennis) bestelt bij u een biertje.
Er staan diverse mensen bij de bar. Wat doet u?

2. Geeft u hem / haar een biertje?
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De van bier raak je 'vol'. het probleem is (zoete)sterke drank. als hiervan een vol glas
gedronken word neemt men meer alcohol tot zich dan bij een glas bier.
Het mag niet de café eigenaar moet zijn verantwoording dragen .
Ik houd me aan de regels, omdat ik de eigenaar niet in eventuele moeilijkheden wil
brengen en omdat het niet eerlijk is ten opzichte van andere cafébezoekers onder de
18. Maar thuis krijgt hij gewoon een pilsje van me.
Ik houd me aan regels ook al ben ik het er niet helemaal mee eens.
Leef tijd is 18 dat moet een standpunt worden en eigenlijk moeten ze dat naar 23 doen
is veel beter
Regels zijn regels, onder de 18 jaar zou ik geen alcohol schenken, ook niet aan een
bekende!
Wet is wet, maar dat wil niet zeggen dat ik het er mee eens ben.
Als degene duidelijk al meer alcohol op heeft zeker niet. Anders weet ik het niet.....
Per situatie anders
Van de ene kant gun ik die kennis wel een biertje , maar ik wil ook de eigenaar niet in
problemen brengen.
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3. Wat zou u doen als u nu 17 was?
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Ben geen 17
bij ons iemand thuis waar het wel mag (in)drinken.
drinken thuis in
Ergens anders gaan drinken, buiten op straat bijvoorbeeld.
gewoon geen alcohol drinken
iemand anders laten halen die ouder is dan 17 jaar
ik drink geen alcohol. nooit gedaan.
ik vond bier toen niet lekker
Ik zou een besloten feestje bezoeken en een paar drankjes nuttigen.
ik zou of zelf proberen te bestellen of het iemand anders voor me laten halen
Ik zou sowieso niet de behoefte hebben om alcohol te drinken
In een clubhuis een pilsje pakken
lust geen bier
met mijn ouders een bier the drinken als dat mag
stiekum
Thuis blijven
thuis blijven de prijzen zijn veel te hoog.
thuis drinken (2x)
Thuis drinken
thuis drinken van tevoren
thuis wat drinken
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De gemeente wil met dit verbod een bijdrage leveren aan het terugdringen van het
alcoholgebruik onder jongeren.

4. Wordt er, volgens u, dankzij het verbod minder alcohol
genuttigd door jongeren onder de 18 jaar?
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In elk geval bij de jongere kinderen. Degene die al 16 of 17 waren toen deze regel werd
ingevoerd dronken waarschijnlijk al en zijn hier denk ik mee door gegaan
Alcohol wordt toch wel genuttigd, alleen dan buiten toezicht om.
Dan gaan ze stiekem drinken of drugs gebruiken
De jongeren komen toch wel aan de alcohol.
Het probleem wordt alleen maar groter door gebrek aan controle.
Illegaal drinken gebeurd nu meer, met als gevolg dat de coma zuipers zal gaan stijgen
Je werkt het indrinken op straat/ in keten /schuurtjes in de hand.
Juist meer
Meetbaar waarschijnlijk wel, maar daadwerkelijk waarschijnlijk niet.
Nee volgens mij gaat er niemand zitten wachten tot hij/zij 18 jaar is. Ze zullen het of
zelf proberen te halen of ze laten het iemand anders halen. En bij feestjes thuis denk
ik niet dat ze zullen zeggen :' nee ik ben nog geen 18 dus ik mag en wil geen alcoholisch
drankje'
Nog meer indrinken thuis. Helemaal geen controle, want ouders vaak weg, of in schuur,
hangplek ofzo. Liever controle van cafe. Is veiliger.
Nog niet denk ik maar je moet het ook op lange termijn zien
Nu gaan ze gewoon thuis drinken, of er komen drinkketen zoals in twente.
Nu gaan ze indrinken ofwel bij mensen thuis of op straat.
Nu wordt alles stiekem gedaan waardoor er meer fout kan gaan.
Wel minder in de horeca maar gebruik verplaatst zich naar indrinken
Ze drinken thuis wel in .
Ze drinken toch thuis in voor ze op stap gaan.
Ze zoeken wel een andere manier om aan drank te komen en nuttigen dit op een
andere plek
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Geen idee of er nu thuis meer gedronken wordt.
Het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar zal zich mogelijk verplaatsen naar
andere plekken. Overigens: het verbod is landelijk van kracht en niet door de gemeente
opgelegd.
Ik denk dat meer minder jaarigen alcohol nuttigen want wat ze niet mogen laten ze een
ander toch doen
Ik denk dat ze met vrienden ergens thuis gaan drinken.
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Huisdieren
5. Ervaart u wel eens overlast door huisdieren?
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Als er politie bij de buren komt, dan moet hun hond naar buiten. Die blaft dan alles bij
elkaar. Politie komt er regelmatig en of het dag of nacht is, de hond moet van hen naar
buiten.
Hondenpoep en mensen die hun hond los laten lopen waar dat niet mag.
Katten die door de tuin lopen en ontlasting achterlaten en honden, waarvan de
bezitters te lam zijn om de ontlasting, die wordt achtergelaten op te ruimen.
Katten van buren en mensen die hun hond overal laten poepen
Loslopende katten in de tuin, poepen en sproeien overal, erg smerig en zorgen voor
stress bij mijn eigen dieren. Hondenpoep.
Overal hondenpoep
We hebben vaak kattenpoep in de tuin en wij hebben geen kat.
Geen overlast, wel veel hondenpoep op plaatsen waar het niet mag. Gevolge is dat wij
het zelf opruimen voordat we het gras aan de buitenkant kunnen maaien. Juist als een
stuk keurig bijgehouden is, vinden honden het fijn daar te poepen en eigenaren kijken
bewust de andere kant op.
Er zijn hier in de wijk een stel katten met hun levens aan het spelen

5.1 Kunt u hier een voorbeeld van geven? (n = 111, 1% = weet niet)




Achter ons huis loopt een pad waar alleen maar mensen komen om hun hond uit te laten.
Kom in de zomer maar eens bij ons in de tuin zitten; ruikt niet echt lekker.
Als een hond los loopt terwijl ik aan het trimmen ben
Als er politie bij de buren komt, dan moet hun hond naar buiten. Die blaft dan alles bij
elkaar. Politie komt er regelmatig en of het dag of nacht is, de hond moet van hen naar
buiten.
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Bij mij voor de deur is een grasveld waar mijn kinderen vaak spelen. Hier ligt het met
regelmaat vol met hondenpoep. Ook hebben we in de tuin veel planten doe dood zijn
gegaan door kattenplas.
Bijvoorbeeld op de Lange Loop lopen veel honden los. Ook in de Camping.
Blaffen en ongedierte
Blaffen van honden
Blaffende hond buren, hele nachten. Beest slaapt buiten
Blaffende honden die heel de nacht doorgaan. Hondenpoep op de stoepen. Katten in de
tuin.
Blaffende honden, stank door uitwerpselen!
buren die hun honden 'uitlaten' in de tuin en er niks van zeggen als ze blaffen.
buurvrouw gaat weg en de hond blaft de hele tijd!
De buren hebben een hond en als ze weg gaan blaft dat beest tot ze terug zijn ,en dat duurt
soms een hele dag !!!
De grote hoeveelheid hondendrollen op de stoep, ook in de nabijheid van
hondenuitlaatveldjes (het ligt zelfs naast het hek om de uitlaatveldjes).
een kat die mijn thuin overhoop haalt.
Enorm veel hondenpoep overal. Op straat, op de wandelpaden en bij school!!!
Er komen heel veel mensen met auto's vanuit heel Boxtel en soms wel met 4 honden om ze
hier uit te laten en zodra ze uit de auto komen rennen ze bij door de tuin erwijo ze pas
verderop los mogen lopen.
er liggen de laatste tijd weer hondendrollen op straat (OP DIT MOMENT VOOR MIJN HUIS)
er lopen in boxtel heel erg veel honden los van de lijn
Er moet meer opgelet worden en verbalen uit delen
Geluidsoverlast van vogels in volières in de achtertuin van de buren.
Heb zelf een hond en ruim altijd de uitwerpselen op, maar zie dagelijks op mijn rondjes met
de hond dat eigenaren de ontlasting laten liggen (en desnoods een andere kant op kijken.
Katten lopen los rond en geven even veel overlast!
Hond blaffen
Hond die voor je inrit staat te poepen . Of nog erger in de tuin een drol achter laat .
Hond lange tijd alleen laten waardoor deze gaat blaffen. Hondenfokker met nest jongen
honden in de schuur. Kat voor drie weken alleen laten en kattenluik open laten waardoor
kat overdag buiten zit te roepen.
honden blaffen van buren of katten die rond je huis lopen
Honden die bij de buren constant blaffen.
honden die los lopen waar niet op gelet word omdat de baas al 10 meter verder is en
vervolgens in mijn tuin hun behoefte doen. evenals de loslopende huis katten. een huis kat
hoort in huis en niet op straat.
Honden kunnen soms er blaffen en niet iedereen heeft een plasticzakje bij als ze de hond
uitlaten
Honden poep loslopende katten
Honden poep op openbaren ruimtes
Honden poep voor de deur,niet iedereen ruimt het op.
Hondendrollen
hondenpoep
Hondenpoep (4x)
hondenpoep en kat in tuin. laat ze hun huisdier op eigen plek loslopen. geeft een kat een
lijntje om.
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Hondenpoep op de stoep. Duiven schijten alles onder. Katten in de tuin die mijn
binnenkatten van streek maken.
Hondenpoep op staat......voor al in het centrum (burgakker 1 van de vuilste straten van
Boxtel....in een straat met 2/3 (beemd) Scholen....en de openbare bibliotheek gevestigd)die
niet opgeruimd word Helaas.
Hondenpoep op stoep
hondenpoep op stoep of inrit
hondenpoep op straat, katten in de tuin
Hondenpoep op straat. Tijdens fietsen 'belaagd' door een niet aangelijnde hond.
Hondenpoep voor mijn schuurdeur / op de stoep bij de woning
hondenpoep, katten die in de tuin schijten
Hondenpoep.
Hondenstront aan de wielen van de kinderwagen
Hondenstront op de stoep
Hondepoep
hondepoep en loslopende honden in de wijk
hondepoep op de stoep of in de voortuin
Hondestront op trottoir en in berm daarnaadt
Ik ben allergisch, dus ik loop te niezen als ik in een gelegenheid kom waar een
huisdier/hulphond is geweest.
In mijn buurt worden openbare gazons en trottoirs door eigenaren van honden gebruikt als
toiletten voor honden
Ja, hondenpoep en kattenpoep in de tuin.
ja, loslopende katten.
Katte lopen vaak los en poepen in tuinen.moeten wij eens de poep van de hond niet
opruimen oei oei dan krijg je meteen commentaar.
En los lopende honden vooral in de speeltuin bij ons en als die hond onze hond die wel
aangelijnd is aanvalt dan geeft de eigenaar commentaar beld de politie en wij kunnen 250
euro betalen omdat mw beweerd dat wij haar hond invalide hebben geschopt terwijl haar
hond 15 jaar is al jaren slecht loopt en onze hond aangelijnd zat en wij gewoon haar hond
van onze piepende hond af hebben gehaald.maar daar word niet naar geluisterd . haar
honden worden betrapt door loslopen maar er word niks mee gedaan maar goed we
hebben betaald maar de sfeer is er niet beter op geworden en haar honden lopen nogsteeds
vrolijk los in de speeltuin!
katten
Katten die andermans tuin bevuilen en vogeltjes vangen.
Hondenpoep
katten die behoefte in tuin doen.
Katten die door onze tuin lopen waardoor onze eigen katten van slag raken
Katten die in mijn tuin verblijven en poepen
Ik moet mijn hond aanlijnen dus kat ook bijhouden
Katten die in ons huiskomen, en in onze tuin hun behoeften doen.
Katten in de tuin
Honden die loslopen
Katten in de tuin (2x)
Katten in de tuin die niet van mij zijn maar wel mijn planten en mijn schutting vernielen
katten in de tuin poepen
Katten in de tuin, blaffende honden, hondenpoep
Katten in onze tuin, veel kattenpoep

7







































Katten poep in de tuin
kattenpoep in de tuin, honden die mijn planten kapot plassen en poepen in de wijk waar
veel kinderen wonen/spelen zelfs voor de school ligt het vol!
Kattenpoep in de voor- en achtertuin. Ik heb al veel geprobeerd, zoals anti-kattenplanten,
zout strooien, koffiedrab strooien, maar nog dezelfde dag is het meteen raak. Ik vind dat
zeer ergerlijk. Ik weet alleen niet van wie de katten zijn, die het doen, anders zou ik de
eigenaars aanspreken.
Kattenstront in de tuin, hondenpoep op straat. Mensen die hun hond laten plassen tegen
tuinhek.
Kom maar bij mij in de straat en voor de deur kijken. Zelf in de zomer de geur van urine. Ook
in de steeg van Theelen.
Loslopen honden en honden die poepen op de stoep of een speelveld
Loslopende honden die op je afvliegen als je aan het wandelen/hardlopen bent.
Loslopende honden in mijn tuin
Loslopende honden!! Hondenpoep!!!
Loslopende katten in de tuin, poepen en sproeien overal, erg smerig (zeker met kleine
kinderen) en zorgen voor stress bij mijn eigen dieren. Hondenpoep
Loslopende katten, blaffende honden
Loslopende katten. Die niet goed verzorgd worden
Mensen die drollen laten liggen van hun hond en ik vind dat katten ook niet los buiten
mogen.
Mijn buren hebben konijnen los in de tuin, dus ook muizen!!
Niet aangelijnde honden veroorzaken soms gevaarlijke situatie op fietspaden en voetpaden.
beide weggedeelte worden ook wel als hondentoilet gebruikt.
Niet genoeg schoonmaken van het hondentoilet,zeker in de zomer.
Ontzettend veel hondenpoep en veel loslopende honden.
Op het dr. Mollerplein hebben we een buur-kat die graag bij diverse buren naar binnen
glipt. En daarnaast hebben we een heel mooi grasveldje met een leuke speeltuin waar een
periode lang- geen idee van welke hond- op het kunstgras bij de schommels flink wat
hondenpoep lag. Een middelgrote hond schatten we in en het gebeurt 's avonds of 's
morgens héél erg vroeg.
Overal poep
Paarden die over het fietspad rijden en dan heel het fietspad onder poepen. Waarom moet
daar niks onder zodat niet alles onder poep ligt. Bij honden geldt dit wel.
Paarden drollen
Poep in de speeltuin waar ons kind speelt.
poep in park en op de stoep
Poep op de stoep
Poep op de stoep en honden die tegen de gevel plassen.
Poep op de stoep, heel veel duiven rond het huis, kakende poezen in de tuin
Poep op straten, stoepen, gras, plantsoenen
Poes van de buren loopt vaak in onze tuin.
schijtende katten die niet van mij zijn in mijn omgeving
soms als iemand de hondenpoep niet opgeruimd heeft, anders niet.
steeds blijven blaffen en niet door de eigenaar gecorrigeerd worden
Stinkt
Stront, stront en stront, gewoon overal op de trottoirs.
veel blaffen
Veel hondenpoep op grasvelden.
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Veel katten in de tuin
wij hebben erg last van een blaffende hond ergens aan de overkant. Begint rond 8.30 uur.
Verder veel hondenpoep op de hoek van ons huis, mensen zijn te lui om met hun hond naar
de hondentoilet te gaan.
Ze schijten voor de deur en ondanks dat de betreffende personen er op aanspreek weigeren
ze de srond op te ruimen.
zie boven
Zie boven

6. Wie kunt u voor deze overlast verantwoordelijk stellen?
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De eigenaar is verantwoordelijk, alleen is deze meestal niet of moeilijk te traceren
niemand
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politie
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7. Heeft u last van hondenpoep in de gemeente?
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Dat hoort er bij.
Dit is op sommigen plekken erger dan anderen. Hondenuitlaatveldjes zijn ook vaak vies.
Er zijn tal van uilaat velden in boxtel waar de hond zijn behoefte doet deze hoeft niet op
geruimd te worden dat behoord de gemeente te doen maar deze doen daar helemaal
niets mee
Heb al 45 jaar honden, durf te stellen dat er nog nooit één drol is blijven liggen!! kwestie
van fatsoen!
Helaas kom ik nog te vaak hondenpoep tegen op de stoep.
Hondenpoep wordt vaak niet opgeruimd. Ze hebben allemaal wel een zakje maar
gebruiken die niet allemaal.
Ik wist niet eens dat er eigenlijk opruimplicht gold. Zo vol stront ligt het. Ik zie NOOIT
iemand iets opruimen bij de Hendrik verheeslaan.
Op de stoep soms weet je niet waar je moet lopen .
Zie 5.1
Zie vraag 5.1
Aangezien de poep stofzuigers weg zijn, afvalbakken vaak vol zitten met mc donald of
pizzadozen...dan kan men het niet meer weg gooien
Als de baasjes het opruimen is dat probleem opgelost De gemeente zou voor meer afval
kilo`s moeten zorgen en meer dan 1x per week opruimen De uilaat route opnieuw
bekijken en niet ook gebruiken voor parkeren zie ridder van cuykstr hoek leenhoflaan
Overleg niet alleen met mensen die overlast hebben maar ook met de hondenbezitter
Het word niet overal opgeruimd.
Poep op de stoep en zelfs in de speeltuin.
Sinds kort is de parkeerplaats bij mijn huis verboden voor honden uit te laten en is er aan
de overkant een hondeuitlaatplaats aangewezen.Niet iedereen houdt zich hieraan.
Word geregeld niet opgeruimd en gemeente controleert nooit
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