Hondenpoep is niet oké
Hondenpoep is geen zwerfvuil. Toch is het een van de grootste ergernissen in bevragingen over de
openbare netheid. Hoe vermijd je hondenpoep op de stoep?

1. Sensibiliseer hondeneigenaars
Wijs hondeneigenaars op hun verplichtingen. Hondenpoep is niet enkel vies, het kan ook ernstige
infectieziekten veroorzaken door de overdracht van dier naar mens. Elke hondenbezitter kan op basis
van een politieverordening verplicht worden om de uitwerpselen van zijn hond op te ruimen en om
hondenpoepzakjes bij zich te hebben. Overtreders krijgen een GAS-boete.
Voorbeeld politiereglement Koksijde (p.66)
SPREEK DE BUURTBEWONERS AAN
Hondeneigenaars hebben dikwijls een vaste route en kennen elkaar ook. Als er overlast is in een
bepaalde wijk, ga dan in gesprek met de buurtbewoners. Mogelijks is de dader gekend en kan die
rechtstreeks op zijn gedrag worden aangesproken (zachte handhaving).
PLAATS BERMBORDEN
Download in de webshop van Mooimakers de visual ‘Geen hondenpoep op de grond. Hou jij het mee
proper?’. Druk die af op materiaal naar keuze en hang hem op plekken waar je veel hondenpoep
opmerkt.
LANCEER EEN CAMPAGNE
Vestig de aandacht op ongewenste hondenpoep met een opvallende campagne. Toon het gewenste
gedrag en de mogelijke gevolgen (boete).
Gebruik hiervoor verschillende kanalen: website, infoblad, folders (voor nieuwe inwoners, om te
verdelen via dierenartsen en dierenwinkels …), affiches, verplaatsbare borden, infoborden aan
hondentoiletten/loopweides, info aan openbare vuilnisbakjes … Laat je inspireren in onze webshop!

We houden je in de gaten!
Keep Britain Tidy, een Britse vrijwilligersorganisatie die ijvert voor minder afval en een propere
omgeving, lanceerde de campagne ‘We’re watching you’. Hondeneigenaars zijn immers minder
geneigd om hondenpoep op te ruimen als niemand het ziet of als het donker is. De opvallende ogencampagne had een positief effect. In Westminster bijvoorbeeld verminderde de overlast tijdens de
campagne (maart – juni) met 53 procent.

Dit is geen hondentoilet!
Op de website van de stad Turnhout kan je een affiche downloaden die hondeneigenaars wijst op
hun verantwoordelijkheid om altijd een hondenpoepzakje mee te nemen als ze hun hond uitlaten.

Mijn baasje doet wat moet!
Tijdens de afvalpreventieweek lanceerde de intercommunale Haviland (nu Intradura) de campagne
‘Mijn baasje doet wat moet’. In deze campagne werden verschillende argumenten ingezet om
hondenbezitters het afval van hun hond te laten opruimen. Voor het campagnebeeld koos men een
schattig jong hondje als mascotte, en dat sprak aan. Behalve communicatiemateriaal werden ook
zakjeshouders uitgedeeld om hondeneigenaars te belonen.

Hondenruiters in De Panne
In De Panne worden op hotspots ‘hondenruiters’ ingezet: kleine stoepbordjes met een affiche en info
over de boete. De hondenruiters worden geplaatst na een melding van overlast. Tegelijk wordt het
terrein helemaal opgeruimd. De hondenruiters blijven maximaal twee weken op dezelfde locatie
staan en gemeenschapswachten-vaststellers doen extra controles.

2. Bepaal waar hondenpoep hoort
Hondenpoep hoort bij het huishoudelijk restafval en moet verbrand worden. Voorzie voldoende
(speciale) vuilnisbakken in het straatbeeld of leg een hondenpoepzone aan met
hondenpoeprecipiënt. Ook in een hondentoilet/losloopweide geldt opruimplicht. Geef dat duidelijk
aan bij het hondentoilet of aan de losloopweide.

VOORZIE SPECIALE VUILNISBAKKEN
Kies speciale recipiënten voor het deponeren van hondenpoepzakjes, bijvoorbeeld een
hondenpoepzuil. Vooral op anonieme locaties hebben die de voorkeur boven gewone vuilnisbakken.
Daarvoor kan je via het subsidiebesluit financiële steun aanvragen.
Speciale vuilnisbakken voor hondenpoepzakjes bieden enkele voordelen:





hygiënischer
minder geurhinder
voorkomt sluikstorten dankzij een aangepaste opening
handig op drukke, toeristische plaatsen

Kies een robuust model dat handig te ledigen is en voorzie een speciale inzamelronde.
Voorbeeldbestek hondenpoepzuil
De gemeente Zedelgem testte een hondenpoepzuil uit en is er tevreden over. Hun bestek kan je als
voorbeeld gebruiken.
LEG EEN LOSLOOPWEIDE AAN






Kies een populaire wandelplaats voor hondeneigenaars: aan de rand van een woonwijk, een
loopweide, een park, aan de hondenschool ...
Breng duidelijke signalisatie aan met informatieborden en pictogrammen.
Voorzie een (speciale) vuilnisbak en eventueel een zakjesverdeler.
Vermijd geurhinder door niet-geruimde hondenpoep te verwijderen.
Controleer regelmatig op sluikstorten.

