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Samenstelling
Aanwezig
mevrouw Bernadette De Cat, voorzitter gemeenteraad; de heer Luc Vleugels, burgemeester; de
heer Eric Verbist, schepen; de heer Patrick Feyaerts, schepen; de heer David Geerts, schepen; de
heer Nand Blauwens, schepen; de heer Wim Van den Bruel, schepen; mevrouw Kelly Van Tendeloo,
schepen; de heer Carl Verelst, schepen; de heer René Willems, raadslid; de heer Jan Baestaens,
raadslid; de heer Tim Teurfs, raadslid; de heer Luc Van den Bulck, raadslid; de heer Eddy Gorris,
raadslid; mevrouw Anja Van Loo, raadslid; de heer Carl De Bie, raadslid; de heer Patrick Wijns,
raadslid; mevrouw Ilse Vermeulen, raadslid; de heer Stefan Vanbesien, raadslid; de heer Jan Moons,
raadslid; de heer Sebastiaan Marien, raadslid; mevrouw Anne Coeckelbergs, raadslid; de heer Kurt
Vets, raadslid; mevrouw Monique Thijs, raadslid; mevrouw Katleen Vantyghem, raadslid; de heer
Michel Van Dyck, raadslid; mevrouw Charlotte Reypens, raadslid; de heer Willy Anthonis, raadslid;
mevrouw Tamara Ceuppens, raadslid; de heer Guido Vertommen, raadslid; de heer Jos De Smedt,
raadslid; mevrouw Katrien Galicia, raadslid; de heer Marc Van Puymbroeck, raadslid; de heer
Patrick Cottenie, raadslid; de heer Hans Welters, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
de heer Dirk Van Noten, OCMW-voorzitter

Verontschuldigd:
mevrouw Marleen Verschaeren, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 8 mei 2018 heeft het schepencollege principieel akkoord gegaan om een
hodenloopweide in te richten in elke deelgemeente via een meerjarenprogramma. Om een correct
gebruik van deze hondenloopweide te garanderen, is een huishoudelijk reglement noodzakelijk.
Argumentatie
Het correct gebruik van een hondenloopweide kan pas gegarandeerd worden indien er regels
worden opgelegd aan de gebruikers. Dit reglement is van toepassing op alle hondenloopweides in de
gemeente Heist-op-den-Berg.
Juridische grond
/
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet: de gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen
vast.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 11 en 125 tot en met 133 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (goedgekeurd
door de gemeenteraad op 12 september 2017) zijn van toepassing.

Financiële informatie
Financiële informatie
/

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
 33 stem(men) voor: Willy Anthonis; Nand Blauwens; Tamara Ceuppens; Anne Coeckelbergs;
Patrick Cottenie; Carl De Bie; Bernadette De Cat; Jos De Smedt; Patrick Feyaerts; Katrien
Galicia; David Geerts; Eddy Gorris; Sebastiaan Marien; Jan Moons; Charlotte Reypens; Tim
Teurfs; Monique Thijs; Michel Van Dyck; Anja Van Loo; Marc Van Puymbroeck; Kelly Van
Tendeloo; Wim Van den Bruel; Luc Van den Bulck; Stefan Vanbesien; Katleen Vantyghem; Eric
Verbist; Carl Verelst; Ilse Vermeulen; Guido Vertommen; Kurt Vets; Luc Vleugels; Patrick Wijns;
René Willems
 1 stem(men) tegen: Jan Baestaens

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement hondenloopweide goed, dat van toepassing is
op alle hondenloopweides in de gemeente Heist-op-den-Berg:
§1. Een hondenloopweide is een omheind terrein op openbaar domein, waar honden vrij kunnen
rondlopen in een natuurlijke omgeving.
§2. In een hondenloopweide gelden bepaalde regels. Enkele van deze regels staan vermeld op een
infobord, dat geplaatst wordt aan de ingang van de hondenloopzone.
Regels van het huishoudelijk reglement:
a. Binnen de omheining van de hondenloopweide moet een hond vrij rondlopen en is artikel 128 van
de algemene bestuurlijke politieverordning niet van toepassing.
b. De veiligheid van mens en hond mag nooit in gevaar gebracht worden.
c. Hondenpoep en afval opruimen is verplicht.
d. Elke hondenbezitter moet voldoende hondenpoepzakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van
zijn/haar hond in op te bergen. Het zakje dient op eerste verzoek te worden getoond aan de
politie.
e. De eigenaar of houder van een hond moet alle nodige maatregelen treffen opdat het dier door
aanhoudend geblaf of gejank, geen hinder zou veroorzaken voor de omgeving, of de machtrust zou
verstoren.
f. De toegangspoort dient steeds opnieuw gesloten te worden.
g. Honden blijven aangelijnd tot in de hondenloopweide.
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h. Elke hond is verplicht drager te zijn van een halsband of gelijkaardig harnas zodat de hond op elk
ogenblik door de begeleider kan worden vastgenomen.
i. Agressieve honden, loopse teven, gekwetste en zieke honden zijn niet toegelaten in de
hondenloopweide.
j. Geluidsoverlast in en rond de hondenloopweide is verboden. (zie algemene bestuurlijke
politieverordening van 12 september 2017).
k. Elke begeleider is verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn/haar begeleiding en
voor de schade die zijn/haar hond aanricht aan derden of aan andere honden.
l. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn/haar
begeleiding en voor de schade die zijn/haar hond aanricht aan derden of aan andere honden.
m. Indien uw hond agressieve reacties vertoont, lijn het dier onmiddellijk aan en verlaat
onmiddellijk de hondenloopweide.
n. Elke vorm van mishandeling van de hond is ten strengste verboden.
Richtlijnen:
a. Hou uw hond altijd in de gaten.
b. Teveel honden op de hondenloopweide kan leiden tot gevechten.
c. De hondenloopweide is geen kinderspeelplein.
d. Opgelet met voeding en speelgoed: dit kan conflicten met zich meebrengen.
§3. Op eerste verzoek van de politie dienen de honden verwijderd te worden uit de
hondenloopweide.
De algemene bestuurlijke politieverordening is steeds van toepassing.
Bij het niet naleven van richtlijnen en/of regels kan er een boete uitgeschreven worden.
§4. Dit huishoudelijk reglement wordt uitgehangen aan de ingang van de hondenloopweide.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
De algemeen directeur
(get.) Hans Welters

De voorzitter
(get.) Bernadette De Cat
Voor eensluidend afschrift

De algemeen directeur
Hans Welters

De voorzitter
Bernadette De Cat
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