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Beste Bruggeling,
Hondenpoep en loslopende honden kunnen een
grote ergernis vormen. De hondenbaasjes horen
zelf de hondenpoep op te ruimen alsook hun hond
aan de leiband te houden.
Jammer genoeg gebeurt dat niet altijd. De Stad
investeert in het nodige sensibiliseringsmateriaal
en voorziet in extra toezicht waar nodig.
Maandelijks worden er op diverse overlastlocaties
borden ingezet, waar hondenpoep niet wordt
opgeruimd of waar er overlast is door loslopende
honden.
Je kunt dit als burger melden via het meldpunt
(www.brugge.be/meldpunt) of
je kan sensibiliseringsmateriaal bestellen
om zelf in jouw directe buurt aan de slag
te gaan. Deze kun je bestellen via:
www.brugge.be/hondenkit-bestellen
We bedanken je graag voor jouw interesse
en inzet om samen met ons de stad
proper te houden.
Mathijs Goderis,
Schepen van jeugd, preventie en dierenwelzijn

T ip 1

spreek de
hondeneigenaar
zelf aan

Heb je al de hondeneigenaar al aangesproken? Misschien is
hij of zij zich niet bewust van het probleem.
• Maak duidelijk dat het niet opruimen van hondenpoep of
een loslopende hond stoort
• Verwijs naar het stedelijk reglement
• Vraag hem/haar mee te werken om de buurt proper en
veilig te houden: is voor iedereen leuk

Tip 2

Hang affiches
uit in de buurt
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Deze raamaffiche kun je aan
het vensterraam hangen
en in de buurt verspreiden.
Zo geef je het signaal dat
de buurt bekommerd is
over een propere en veilige
buurt. Deze affiches kunnen
een aanleiding zijn om
hondeneigenaars op het
belang hiervan te wijzen.
Aan een groot raam kun je
een A3-affiche hangen, voor
de kleinere ramen zijn er
ook A4-affiches te verkrijgen.

BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

HON DEN AAN

DE LEIBAND

HON DEN AAN

DE LEIBAND

DROLLEN
LENIIN
N DE

DE
VUILNISBAK
#bruggeo
V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN

DROLLEN
LENIIN
N DE

DE
VUILNISBAK
#bruggeo

ltiedschoane

DIRECTEUR STAD EN OCMW

BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE

| ONTWERP: CEL CREATIE -

STAD BRUGGE

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN

BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

HON DEN AAN

DE LEIBAND

DROLLEN
LENIIN
N DE

DE
VUILNISBAK

#bruggeoltiedscho

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN

DIRECTEUR STAD EN OCMW

BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE

ane

| ONTWERP: CEL CREATIE -

STAD BRUGGE

ltiedschoane

DIRECTEUR STAD EN OCMW

BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE

| ONTWERP: CEL CREATIE -

STAD BRUGGE

BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

HON DEN AAN

DE LEIBAND

DROLLEN
LENIIN
N DE

DE
VUILNISBAK
#bruggeo
V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN

ltiedschoane

DIRECTEUR STAD EN OCMW

BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE

| ONTWERP: CEL CREATIE -

STAD BRUGGE

Tip 3

Maak je eigen
buurtaffiche en
gebruik hiervoor het
voorbeeld sjabloon
van de Stad
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zet hier uw eigen gerichte

Om de inspanningen rond
hondenpoep of loslopende
honden wat te personaliseren
in je buurt kan je ook zelf een
ontwerp lanceren. Jong en/of
oud tekentalent in de buurt kan
de affiche met een sprekende
tekening of beeld opluisteren.
Deze kun je dan kopiëren en
verder in de buurt verspreiden
als leuke raamaffiche.
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Opgepast: hou het hoffelijk.
Het beeld of de boodschap formuleer je best
vriendelijk en met respect. Agressieve of onbeleefde
boodschappen hebben vaak een omgekeerd effect.

boodschap rond hondenpoep

of loslopende honden

Tip 4

Laat één of meerdere
sensibiliseringsborden plaatsen

De Stad Brugge beschikt zelf over een 40-tal mobiele
sensibiliseringsborden. Deze worden tijdelijk geplaatst op
locaties waar er regelmatig overlast van hondenpoep is of
loslopende honden zijn. Het mobiel sensibiliseringsbord wijst
de hondeneigenaar op een ludieke wijze op zijn plicht om de
hondenpoep zelf op te kuisen en de hond aan te lijnen.
Ken je zelf een overlastlocatie? Dan kun je vragen
om één of meerdere borden te laten plaatsen.
Dit kan via www.brugge.be/hondenkit-bestellen
Het aantal sensibiliseringsborden is beperkt.
Het kan dus een tijdje duren vooraleer je buurt
aan de beurt komt. Ondertussen kun je natuurlijk
met deze EHBO-hondenbox al van start gaan.

Tip 5

Plaats kleine
sensibiliseringsaffiches op
de gevoelige
plaatsen

In deze EHBO-hondenbox vind je een aantal kleine affiches die
gelamineerd én weersbestendig zijn. Je kunt ze aanbrengen
op de plaatsen waar veel hondenpoep ligt of wanneer er
overlast is omwille van loslopende honden door - bijvoorbeeld
spanbandjes te gebruiken om - ze aan een hek of een ander
voorwerp te bevestigen of zet ze op een satéstokje in de grond.
De gelamineerde affiches en flyers kunnen gebruikt worden
om op de overlastlocatie te bevestigen:
of in de grond met een satéstokje
of aan een omheining e.d. met een spanbandje
Opgepast: wil na een tijd deze kleine affiches terug
verwijderen, om te vermijden dat ze op den duur
rondslingeren en afval worden.

Tip 6

(H)erkenning

Kom je een hondenbezitter tegen die netjes de hondenpoep
opruimt of de hond aangelijnd heeft, aarzel dan niet hem/haar
daarover aan te spreken en je waardering voor deze goede zorg
uit te spreken. Deze blijk van (h)erkenning kan alleen maar
stimulerend werken.

Tip 7

Maak een
fotoreportage

Beelden zeggen meer dan woorden. We zijn benieuwd naar wat
je met onze ideeënbox hebt gedaan. Heb je mooie resultaten
bereikt? Leuke foto’s en goede ervaringen mag je mailen naar
preventie@brugge.be.
Sowieso kun je alleen maar winnen met het aanpakken van het
hondenpoepprobleem of overlast door loslopende honden in
jouw buurt.

Eigen tips

Stedelijke Preventiedienst
Blinde-Ezelstraat 1
8000 Brugge
t 050 44 80 66
f 050 44 80 81
preventie@brugge.be
Eerste-hulp-bij-honden-box te verkrijgen:
Kraanplein 6, 8000 Brugge

