
 Gemeenteraad 
Zitting van 17 november 2020 

Uittreksel 
 
 

Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Nadine Verheye, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van het reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat. 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het beleidsprogramma 2019-2025, in het bijzonder groot werk 6 ‘een veilige, nette en fijne buurt’; 
Overwegende dat het aanleggen van een hondenlosloopweide een meerwaarde in de gemeente betekent 

voor honden en hun eigenaars; 
Overwegende dat het aangewezen is om het gebruik van de hondenlosloopweide op een eenduidige wijze te 

reglementeren; 
Gelet op het ontwerpreglement voor het gebruik van de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement voor het gebruik van de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat goed te keuren en 

als bijlage te voegen bij deze beslissing. 
Artikel 2 – Het reglement treedt in werking vanaf heden. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 18 november 2020 

 
ir. Dominik Ronse 



 

 

REGLEMENT HONDENLOSLOOPWEIDE NIJVERHEIDSSTRAAT 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

Het betreden van de hondenlosloopweide impliceert het akkoord van de bezoeker/begeleider met 

de voorwaarden van dit reglement. 

ARTIKEL 2 TOEGANG LOSLOOPWEIDE 

De begeleider is verplicht om steeds de poort(en) te sluiten en de hond(en) aan de leiband te houden 

bij het betreden en het verlaten van de hondenlosloopweide. 

De hondenlosloopweide is open van 7u00 tot 22u00. 

ARTIKEL 3 HALSBAND/HARNAS 

Elke hond moet een halsband of gelijkaardig harnas aanhebben zodat de hond op elk ogenblik door 

de begeleider bij zich kan worden genomen. 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID 

Elke begeleider is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond(en) onder zijn begeleiding en voor 

de schade die zijn hond aanricht aan de infrastructuur, derden of andere honden. 

ARTIKEL 5 VOORWAARDEN 

Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve: 

a. Agressieve en/of bijtende honden. 

b. Honden die loops zijn. 

c. Honden met duidelijk waarneembare ziekten of kwetsuren. 

d. Honden die drager zijn van besmettelijke ziekten, vlooien of andere 

parasieten. 

ARTIKEL 6 CONFLICTEN 

Wanneer de hondenlosloopweide reeds in gebruik is, vraagt men aan de aanwezige begeleiders of 

een bijkomende hond geen problemen kan opleveren.  

Elke begeleider houdt steeds rekening met andere gebruikers. 

Indien er alsnog problemen optreden verlaat de laatst toegekomen hond met begeleider de 

losloopweide. 



ARTIKEL 7 VEILIGHEID 

De veiligheid van mens en dier primeert. 

Uw hond moet de hondenlosloopweide onmiddellijk verlaten: 

a. Bij aanhoudend geblaf, agressief gedrag of bijten

b. Op verzoek van politie of gemachtigd ambtenaar

ARTIKEL 8 INFRASTRUCTUUR 

De begeleider/gebruiker mag niets veranderen aan de bestaande infrastructuur zonder toestemming 

van het gemeentebestuur. Uw hond mag geen beplanting beschadigen of kuilen graven. 

ARTIKEL 9 SCHADE 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of problemen op en rond de 

hondenweide. 

ARTIKEL 10 UITWERPSELEN 

De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd. 

 

 


