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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 12 oktober 2020

In opdracht:

Zitting van 12 oktober 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Michel Laenen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, 
Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Raadsleden

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Jessie Schrijvers, Raadslid

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Reglement hondenlosloopweide Vezerlaan.

Feiten en context
Gelet de vraag om een hondenlosloopweide te voorzien in het centrum van Herk-de-Stad;
Gelet dat de gemeente gronden in eigendom heeft gelegen aan de Vezerlaan met kadastrale gegevens 1ste 
afdeling sectie A nrs. 693 C, 704 H en 706 G die voor deze bestemming zal worden uitgerust en ingericht.
Gelet de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen dd. 31/08/2020 om de 
hondenlosloopweide in te richten aan de Vezerlaan;

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat het gebruik van dergelijke hondenlosloopweide voorwerp dient uit te maken van een reglement 
om zo een aangenaam gebruik mogelijk te maken voor hondenbegeleider en hun hond(en).
Overwegende dat een ontwerp van reglement ter goedkeuring is overgemaakt aan de dierenwelzijnsraad dd. 
27/08/2020 en dat men volledig akkoord ging;
Overwegende de vooral vormelijke aanpassingen aangebracht door het college van burgemeester en schepenen.

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Stemming:
Met 15 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, 
Lore Michiels, Wim Hayen, Ludo Knaepen), 7 onthoudingen (Lo Guypen, Michel Laenen, Karolien Grosemans, 
Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck)

Beslissing:

Artikel 1.
Het navolgend reglement voor de hondenlosloopweide in de Vezerlaan goed te keuren:
 
Artikel 1.
Het betreden van de hondenlosloopweide impliceert het akkoord van de bezoeker/begeleider met de voorwaarden 
van dit reglement.
Artikel 2.
Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve:
-        Agressieve of bijtende honden;
-        Honden die loops zijn;
-        Honden met duidelijk waarneembare ziekten;
-        Gekwetste honden;
-        Honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte (bv. Kennelhoest), vlooien of ander parasieten.

Artikel 3.
De hondenlosloopweide is verboden voor kinderen onder de 14 jaar, tenzij onder begeleiding van een volwassene.

Artikel 4.
Is/zijn er al (een) hond(en) aanwezig op de hondenlosloopweide, dan wordt de toelating gevraagd aan de 
begeleider(s) van deze hond(en) of het mogelijk is de weide te betreden met de eigen hond/honden.

Artikel 5.
Elke hond is verplicht een halsband of gelijkaardig harnas te dragen zodat de hond op elk ogenblik door de 
begeleider kan worden aangelijnd en kort gehouden.

Artikel 6.
Een muilband is niet verplicht, tenzij voor honden met gekend agressief gedrag. Elke begeleider oordeelt zelf of de 
hond agressief kan zijn en of het om veiligheidsredenen aangewezen is deze te muilkorven.
Artikel 7.
Indien uw hond agressieve reacties of gedrag vertoont,  lijn het dier onmiddellijk aan en verlaat meteen de 
hondenlosloopweide.

Artikel 8.
Elke vorm van mishandeling van honden is ten strengste verboden.

Artikel 9.
Vermijd onnodig blaffen van de hond en geluidsoverlast.

Artikel 10.
De begeleider van de hond is verantwoordelijk voor de hond en aansprakelijk voor de schade die de hond aanricht.

Artikel 11.
Het bestuur kan niet verantwoordelijk voor de schade aan derden aangericht door de honden en hun begeleiders.

Artikel 12.
Laat de hond geen kuilen graven of schade aanrichten aan infrastructuur.

Artikel 13.
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Elke schade toegebracht door de hond of de begeleider, ongeacht aard en omvang en dit zowel aan het terrein of 
infrastructuur, wordt onmiddellijk gemeld aan het gemeentebestuur.

Artikel 14.
De uitwerpselen moeten door de begeleider onmiddellijk worden opgeruimd. Aan de in/uitgang staat hiervoor een 
vuilbakje ter beschikking.

Artikel 15.
Elke hondenbezitter moet voldoende hondenpoepzakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van zijn/haar hond in 
op te bergen. Het zakje dient op verzoek te worden getoond aan de politie of gemachtigd ambtenaar van de 
gemeente.

Artikel 16.
De hondenlosloopweide is toegankelijk van 8 tot 20 uur. Dit betekent dat het betreden ervan buiten de genoemde 
uren niet is toegelaten.

Artikel 17.
Tijdens het onderhoud van de loopzone door de gemeentediensten is de loopzone niet toegankelijk.

Artikel 18.
Inbreuken op de hierboven opgesomde artikels 1-17 worden gesanctioneerd met een bestuurlijke sanctie van het 
verbod de hondenlosloopweide nog te betreden of een gemeentelijke administratieve sancties van minimum 25 
EUR en maximum 150 EUR.
 

 Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- op de gemeentelijke website
- ter plaatse aan de hondenlosloopweide;

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Bart Bastijns
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter
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