
 

   

 

De stad Brussel ondersteunt “DOGITUP BXL”  
 

 

 

 

Brussel 24 augustus 2018: De stad Brussel 
participeert en neemt actief deel aan de eerste 
editie van ‘DOGITUP BXL’, georganiseerd 
door het gelijknamig burgerplatform, nu 
zondag 26 augustus, ter gelegenheid van de 
Wereld dag van de Hond. 

 

Het welzijn van de honden in het stadsweefsel verbeteren, dat is het 

ambitieuze doel van het burgerplatform ‘Dogitup’. 

 

Initiatiefneemster Muriel Douchain, een inwoner met een passie voor haar stad 

en meer recentelijk een passie voor honden : ‘Toen ik mijn eerste 

gezelschapsdier adopteerde, kwam ik tot de trieste vaststelling dat er weinig 

publieke ruimtes en infrastructuur aangepast zijn aan gezelschapsdieren, in het 

bijzonder aan honden.’ 

 

Vandaar haar idee om een platform te creëren die aanvankelijk alle honden en 

hun baasjes bij elkaar wil brengen in Brussel en het Brussels Gewest “om 

samen een echt uitwisselingsnetwerk uit te bouwen en zo het welzijn van onze 

honden in onze hoofdstad te verbeteren”. 

 



 

Ter gelegenheid van de Wereld dag van de Hond, organiseert ‘DOGITUP’ zijn 

eerste activiteit van 10 u  tot 18 u aan de Brandhoutkaai en de Vismarkt .  
 

 

De Hond in de belangstelling nu zondag 
26 augustus : een première voor Brussel.  
 

Buiten verschillende ludieke en leerzame activiteiten gereserveerd voor 

honden, wil het burgerplatform zijn 2 eerste initiatieven onthullen :  
 

 

• De lancering van een ‘Dog Welcome’-label 

voor de buurthandelaars met een 

zelfklever voor de horeca en de winkels die 

de hondeneigenaars informeert dat ze er 

welkom zijn met hun vriend op vier poten. 

 

 

 

• Een tijdelijke afgebakende zone uitsluitend voorbehouden voor de 

honden zal om 14 u worden ingehuldigd door staatssecretaris Bianca 

Debaets. 

Deze ‘City Dog Zone’ zal ingericht worden in het park dat in de verlenging ligt 

van de Vismarkt en waar de eerste 300 honden en hun baasjes een goodie bag 

krijgen. 

 

Tot slot worden alle hondeneigenaars uitgenodigd om een foto te maken van 

hun dier. 

 

Op die manier zal het jonge platform de foto’s en gegevens verzamelen om 

iedereen uit te nodigen om deel uit te maken van de gemeenschap ‘DOGITUP’. 

 

Het doel is dus een digitaal platform uit te bouwen met het in kaart brengen van 



 

alle gegevens en activiteiten , om eventueel gratis diensten aan te bieden zoals 

een gezamenlijke bus naar andere parken, dogsitting en –walking dankzij 

sponsors en weldoeners en andere activiteiten op het terrein om het 

antisociaal  gedrag aan te kaarten dat hinderlijk is voor onze stadshond.  
 

 

  

 

Aline Glaudot • Persattaché 

T. +32 (0)2 279 45 05 – 0499/31.85.27 

Schepen van Stedenbouw en Erfgoed, belast met de dierenwelzijn 

Anspachlaan 6, B-1000 Brussel 

 
Facebook : www.facebook.com/dogitup.be/  

  

 

 
 

 
 

 
 

https://coomans.us4.list-manage.com/track/click?u=9e3e2ff4ee5ea3b99d752de85&id=ecb372d283&e=e85737a7a4
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