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REGLEMENT HONDENLOSLOOPWEIDE RANDPARKING  

RINGLAAN/DR. VANDERHOEYDONCKSTRAAT 

 

Het navolgend regelement voor de hondenlosloopweide aan de randparking Ringlaan/Dr. 

Vanderhoeydonckstraat. 

 

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 andere 

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. Het verwijderen van de leiband mag 

pas na betreden hondenlosloopweide. De hond dient voor het verlaten van de hondenlosloopweide 

aangelijnd te worden. 

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 dan de hond 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. 
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Artikel 10: 

De begeleider van de hond is verantwoordelijk voor de hond en aansprakelijk voor de schade die de 

hond aanricht. 

Artikel 11: 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de schade aan derden aangericht door de honden 

en hun begeleiders.  

Artikel 12: 

Het is verboden de hond kuilen te laten graven of schade aan te richten aan infrastructuur. 

Artikel 13: 

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: 

Tijdens het onderhoud van de loopzone door de gemeentediensten of bij evenementen op de 

hondenlosloopweide is de loopzone niet toegankelijk. 

Artikel 17: 

Andere dieren zijn niet toegelaten. 

Artikel 18: 

Inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd, hetzij met de bestuurlijke sanctie van het 

verbod de hondenlosloopweide nog te betreden of met een gemeentelijke administratieve sanctie. 

Artikel 20:  

Dit reglement treedt in werking op 8 juli 2022.  


