
 
Uittreksel uit de notulen van
Gemeenteraad van 23 augustus 2018

Milieu - Reglement hondenlosloopweide - beslissing

1

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
-  artikel 42 van het gemeentedecreet
Aanleiding
-  realisatie van een hondenlosloopweide op de gemeentelijke site Den Doorn; een reglement hiervoor 
is noodzakelijk, alsook tips om conflicten tussen honden te vermijden
Procedure
-  gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 maart 2018 met betrekking tot de hondenlosloopweide
-  collegebeslissing d.d. 17 juli 2018 met beslissing tot ontwerpvoorstel van reglement aan de 
gemeenteraad
Adviezen
INTERN
- eigen dienst: gunstig
- juridische dienst: gunstig
EXTERN
-  hondengedragsbegeleider Ronald Peere uit Zedelgem: gunstig
Motivering
-  een reglement voor de hondenlosloopweide is noodzakelijk om bezoek aan de hondenlosloopweide 
vlot te laten verlopen;
-  met hondengedragsbegleider Ronald Peere uit Zedelgem werd een overleg georganiseerd om de 
hondenlosloopweide te bespreken, oa ook het reglement en tips om conflicten te vermijden;
-  aan de ingang van de hondelosloopweide zal het reglement op een bord worden opgehangen; 
daarnaast wordt ook een bord voorzien met tips voor een vlot verloop van het gebruik van de 
hondenweide en om conflicten te vermijden;
Dossierstukken
-  tips voor een vlot verloop van het gebruik van de hondenweide en om conflicten te vermijden
Besluit
Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het reglement voor de gemeentelijke hondenlosloopweide op de 
site Den Doorn in Zedelgem goed:
 
1.     De hondelosloopweide is bedoeld voor honden en hun begeleider. Honden kunnen er vrij 
rondlopen, zonder aangelijnd te worden. De hondenlosloopweide mag niet gebruikt worden voor 
andere evenementen.

De losloopweide is niet toegankelijk voor zonsopgang en na zonsondergang.
 
2.   Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide, uitgezonderd agressieve en/of bijtende, 
onverzorgde, loopse en gekwetste honden. Honden met een duidelijk waarneembare ziekte en/of 
honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (vb. kennelhoest) worden evenmin toegelaten. 
 
3.   Elke hond is verplicht drager van een halsband of gelijkaardig harnas, zodat de hond op elk 
ogenblik door zijn/haar begeleider bij zich kan worden genomen.
 
4.     Een muilband is niet verplicht. Elke begeleider dient zelf te oordelen of  het aangewezen is zijn 
hond te muilbanden. 
 
5.     Hou spelende honden in het oog. Ruig spel kan snel escaleren. Aan de hondenweide wordt een 
bord met tips omtrent het vermijden van conflicten voorzien.
 
6.     Verwijzend naar artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van de hond of, terwijl hij 
het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, aansprakelijk voor de schade die door het dier is 
veroorzaakt, ook terwijl het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. De hond 
mag geen kuilen graven of schade aan de infrastructuur toebrengen. Ook voor schade aan derden is 
die persoon verantwoordelijk.
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7.     Het gemeentebestuur kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele 
door honden aan derden of aan andere honden aangerichte schade.
 
8.     Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. De losloopweide is geen 
kinderspeeltuin.
 
9.     Elke vorm van mishandeling van een hond is ten strengste verboden.
 
10.   Als begeleider vermijd je onnodig blaffen van je hond en probeer je hem tot bedaren te brengen. 
Geluidsoverlast door dieren kan beboet worden volgens het algemeen politiereglement (beboet met 
GAS-boete).
 
11.  De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd en kunnen 
gedeponeerd worden in de aanwezige vuilnisbak. Begeleiders zijn verplicht om altijd een 
opruimmiddel (zakje) bij zich te hebben. Ook ander afval, zoals verpakkingen, etensresten, enz, 
deponeer je in de vuilnisbak. Sluikstorten wordt beboet volgens het algemeen politiereglement (beboet 
met een GAS-boete) en vermeerderd met de kosten van het opruimen via het retributiereglement 
(forfaitaire kost van 250 €).
 
12.  Roken op de losloopweide is verboden. Een achtergelaten sigarettenpeuk kan bij jonge honden 
immers een ernstige intoxicatie veroorzaken.
 
13.   Lijn je hond aan bij het verlaten van de hondenlosloopweide. Let er bij het verlaten van de weide 
op dat er geen andere honden mee naar buiten glippen.
 
14.   Dit reglement wordt aangebracht aan de toegang van de hondenlosloopweide en op de 
gemeentelijke website. Wie zijn hond uitlaat op de losloopweide wordt geacht akkoord te gaan met 
bovenstaand reglement en dit na te leven.
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