
Ruim op 
als een baas! 
Onze gemeente telt zo’n 2.200 trouwe viervoeters.  

Daar zijn we als gemeente blij mee, want dat betekent 

wandelende baasjes in de buitenlucht en knus  

gezelschap binnenshuis. Dat is goed voor  

lichaam en geest. De hondendrollen  

daarentegen, die zijn wat minder.  

Maar he, dat hoort er nu  

eenmaal bij. En een echte  

baas, die ruimt de drol van  

zijn hond natuurlijk op! Toch? 

ontworpen. Wilt u graag een poster op uw raam plakken of een stoep 
schildering in uw straat laten maken om andere baasjes aan het 
opruimen te herinneren? 

De poster kunt u ophalen bij de receptie van het gemeentehuis in 
Maasbracht, Markt 36. Wilt u een stoepschildering in uw straat,  
geef het dan door via info@gemeentemaasgouw.nl 

voorbeeld 
stoepschildering ruim jij op 

als een  
echte baas? 

‘Ruim op als een baas’ is een campagne van 

Bent u enthousiast over deze campagne?  
U kunt er onderdeel van zijn! 

Ruimt u al op als een baas, maar komt u op uw wandelroute nog 
regelmatig hondenpoep tegen van andere hondenbezitters?  
Dan bent u vast blij met deze campagne. We vragen graag uw hulp. 

Voor deze campagne hebben we posters en stoep schilderingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondenpoepvrije gemeente 
Helaas is dat niet zo vanzelfsprekend als we denken. Nog 
niet alle hondenbezitters in de gemeente Maasgouw ruimen 
de boodschap van hun hond op. We kampen nog altijd met 
hondenpoep op straat, stoep, grasvelden en zelfs in speeltuinen. 
Dit is een serieus probleem, want hondendrollen bevatten 
bacteriën die schadelijk zijn voor mens en milieu. Bovendien 
is het vies voor andere wandelaars; iedereen heeft wel eens 
hondenpoep van onder zijn schoenzolen vandaan moeten 
halen. Er zijn weinig klusjes vervelender dan dat. Het is 
dan ook niet gek dat hondenpoep ergernis nummer één is 
binnen onze gemeente. Hoog tijd dus, om van Maasgouw een 
hondenpoepvrije gemeente te maken. Helpt u mee? 

Poept uw hond buiten een van de hondenuitlaatplaatsen?  
Ook dan ruimt u de hondenpoep op. 

Bent u onderweg naar een van de uitlaatplaatsen en poept uw hond 
binnen de bebouwde kom? Dan dient u de drol op te ruimen met een 
zakje of poepschepje. Het afval gooit u weg in de afvalbak. U kunt de 
poepzakjes kopen bij verschillende supermarkten, dierenspeciaalzaken 
en tuincentra. Op steeds meer plaatsen worden biologisch afbreekbare 
of recyclebare zakjes verkocht, die zijn beter voor het milieu. 

Wat zijn de regels? 
Gemeente Maasgouw heeft een 
hondenpoepbeleid opgesteld. Dit 
klinkt misschien wat ingewikkeld, 
maar de regels zijn heel simpel. 

Laat uw hond uit op een 
hondenuitlaatplaats, 
hondenlosloopgebied of 
hondenspeelplaats. 

Gemeente Maasgouw heeft 
hondenuitlaatplaatsen ingericht, 
zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Er is er altijd 
eentje bij u in de buurt. Wanneer 
u uw hond uitlaat verzoeken 
we u dan ook om naar een van 
deze plekken te gaan. Zo is de 
kans vele malen kleiner dat de 
behoefte van uw hond op de stoep 
of in de speeltuin belandt. Op de 
plattegrond kunt u precies zien  
wat de dichtstbijzijnde uitlaatplaats 
in uw buurt is. 

Scan deze code 

om te zien waar 

in Maasgouw je 

hond los mag lopen, 

uitlaatplekken zijn 

en de gemeente 

prullenbakken staan. 

Een 
échte 

baas... 
houdt rekening met het milieu 

door te kiezen voor biologisch 

afbreekbare of recyclebare zakjes 

ruimt met dit zakje of 

een schepje altijd alle drollen 

van zijn of haar hond op. 

wandelt naar een van de 

25 hondenuitlaatplaatsen 

of hondenlosloopgebieden in de gemeente 

met zijn hond; daar mag de drol zelfs blijven 

liggen en ruimt de gemeente het op. 

Er zijn drie soorten 

spreekt een ander aan als hij of zij 

de hondenpoep niet opruimt. 

uitlaatplaatsen: 

Hondenuitlaatplaatsen: 
Hondenuitlaatplaatsen zijn 
stroken binnen de bebouwde 
kom die te herkennen zijn aan 
het bord. Binnen de bebouwde kom bent u verplicht 
om uw hond aan te lijnen. Die regel geldt ook op de 
hondenuitlaatplaats. Het grootste voordeel: u hoeft 
de drol binnen zo’n hondenuitlaatplaats niet zelf op 
te ruimen, dat doet de gemeente. 

Hondenlosloopgebieden: 
Hondenlosloopgebieden zijn de uitlaatplaatsen 
buiten de bebouwde kom. U herkent ze aan het 
bord. Hier mag uw hond loslopen, mits u toezicht 
houdt. Ook hier kunt u de grote boodschap van uw 
metgezel laten liggen. 

Hondenspeelplaats: 
Dit zijn actieve speelplaatsen binnen- en buiten de 
bebouwde kom. U herkent ze aan het bord. Hier mag 
uw hond loslopen, mits u toezicht houdt. Hier ruimt 
u de hondenpoep zelf op. 

Zoals u ziet is het niet  
ingewikkeld om van Maasgouw  
een hondenpoepvrije gemeente te  
maken. We zijn benieuwd hoeveel 
echte bazen onze gemeente telt! 


