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Voorstel reglement hondenuitloopweide Dorper Bemd Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Robben Martens, voorzitter; mevrouw Ann Schrijvers, burgemeester; de heer Raymond Thijs,
schepen; de heer Harry Vanherf, schepen; de heer Dirk Smits, schepen; de heer Jef Bobbaers,
schepen; de heer Matty Coninx, raadslid; mevrouw Veerle Remans, raadslid; mevrouw Marina Seurs,
raadslid; mevrouw Sandra Stulens, raadslid; mevrouw Marcella Bijnens, raadslid; de heer Eric Niesten,
raadslid; de heer Raf Beuls, raadslid; de heer Servaas Dreesen, raadslid; mevrouw Petra Beerts,
raadslid; de heer Bart Fransen, raadslid; mevrouw Anita Nijssen, raadslid; de heer Yannick Eurlings,
raadslid; de heer Martin van der Sman, raadslid; de heer Marc Vanhengel, gemeentesecretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Ward Lambrechts, schepen-voorzitter OCMW

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2017 besloot een
hondenuitloopweide te openen in Dorper Bemd op de plaats van de fruitweide achter de pastorie;
Overwegende dat de hondenuitloopweide een reglement vereist;

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Voor het gebruik van de hondenuitloopweide in Dorper Bemd geldt volgend reglement:
1. Binnen de hondenuitloopweide mag een hond zonder leidband rondlopen.
2. Elke hond is toegelaten tot de hondenuitloopweide, behalve:
1. agressieve honden
2. loopse honden
3. gekwetste of zieke honden
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3. Elke hondeneigenaar is verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de
schade die zijn hond aanricht aan derden of andere honden.
4. De begeleider is verplicht hondenpoep en afval onmiddellijk op te ruimen. Er bevindt zich een
hondenpoepafvalbak en een vuilbak nabij de weide.
5. Elke hondeneigenaar dient te beschikken over voldoende hondenpoepzakjes.
6. Elke hond is verplicht drager te zijn van een halsband, zodat de hond op elk ogenblik door de
begeleider bij zich kan genomen worden. Vertoont een hond agressieve reacties, dan dient de
begeleider hem onmiddellijk aan te lijnen en de hondenuitloopweide te verlaten.
7. De veiligheid van mens en hond mag niet in gevaar worden gebracht. De begeleider dient
ervoor te zorgen dat de hond geen hinder veroorzaakt voor de omgeving.
8. Geluidsoverlast in en rond de hondenuitloopweide is verboden tussen 22.00u 's avonds en
7.00u 's morgens.
9. Bij het niet naleven van de voorwaarden riskeert men een GAS-boete tot €250.

Artikel 2
Het reglement maakt deel uit van het reglement op overlast goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 30/06/2005 en zoals gewijzigd door latere besluiten.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

burgemeester - voorzitter
Ann Schrijvers

gemeentesecretaris
Marc Vanhengel
Voor eensluidend afschrift

burgemeester

gemeentesecret
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