PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 14 DECEMBER 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen
directeur.
De raad,

13.

Reglement voor gebruik van hondenlosloopweide

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 op de gemeenteraad van 2 december
2019;
Gelet op de actie 3.5.1.: Aanleggen van een hondenlosloopzone en/of hondenlosloopweide;
Gelet op de goedgekeurde algemene bestuurlijke politieverordening van 7 oktober 2019 , meer
bepaald artikel 94 betreffende het verplichten van eigenaars of begeleiders van honden en andere
dieren om deze aangelijnd te laten rondlopen op een openbare plaats tenzij in de daartoe aangeduide
gebieden;
Overwegende dat de gemeente een hondenlosloopweide zal inrichten en dat de opmaak van een
reglement voor het gebruik van deze zone noodzakelijk is voor sanitaire- en veiligheidsoverwegingen;
Fractie N-VA dient 1 amendement in om het voorstel van besluit als volgt te wijzigen:
De N-VA fractie vraagt om artikel 17 van het reglement als volgt aan te passen: Dit reglement gaat in
voege vanaf 15 december 2020.
Gelet op de uitslag van de stemming over amendement 1 van de fractie N-VA:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Het amendement wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming over het agendapunt:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het reglement voor het gebruik van hondenlosloopweide als volgt goed.
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Reglement voor de hondenlosloopweide
GR 14 december 2020
Artikel 1: Dit reglement is van toepassing voor de begeleider van een hond die gebruik maakt van een
hondenlosloopweide ingericht door de gemeente Kortenberg. Het betreden van de
hondenlosloopweide impliceert dat de begeleider van de hond akkoord gaat met de voorwaarden van
dit reglement.
Artikel 2: De begeleider van de hond is verplicht om de toegangspoort steeds te sluiten na het betreden
en bij het verlaten van de hondenlosloopweide.
Artikel 3: Alvorens de hondenlosloopweide te betreden, mag de hond niet worden afgelijnd. Alvorens
de hondenlosloopweide te verlaten dient de hond te worden aangelijnd.
Artikel 4: Elke hond moet een halsband of harnas dragen zodat de hond gemakkelijk door de
begeleider bij zich kan worden genomen.
Artikel 5: Volgende honden zijn niet toegelaten tot de hondenlosloopweide: agressieve en/of bijtende
honden, loopse honden, besmettelijke of gekwetste honden, honden met vlooien of andere parasieten.
Artikel 6: Elke begeleider van een hond is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond onder zijn
begeleiding en voor de schade die de hond aanricht aan de infrastructuur, derden of andere honden.
Artikel 7: De begeleider van de hond dient de hondenlosloopweide te verlaten met de hond bij het
vertonen van ongewenst gedrag zoals aanhoudend geblaf, agressief of bijtgedrag of op verzoek van
politie of gemachtigd ambtenaar.
Artikel 8: De gebruikers van de hondenlosloopweide houden rekening met elkaar.
Artikel 9: Er mag niets gewijzigd worden aan de infrastructuur, de flora, noch aan de bodem.
Artikel 10: Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor eventuele schade
aan derden of problemen op of rond de hondenlosloopweide.
Artikel 11: De uitwerpselen dienen door de begeleider van de hond onmiddellijk te worden opgeruimd
en gedeponeerd in een vuilnisbak.
Artikel 12: De hondenlosloopweide is open van 7u00 tot 22u00, maar kan ten allen tijde door het
gemeentebestuur worden afgesloten in functie van weersomstandigheden of voor andere dringende
redenen.
Artikel 13: Meld schade aan het terrein, meubilair of omheining via duurzaamheid@kortenberg.be.
Artikel 14: De hond mag niet zonder begeleider in de hondenlosloopweide aanwezig zijn.
Artikel 15: De naleving van dit reglement zal door een gemachtigd ambtenaar van de gemeente
Kortenberg en/of door de politie worden opgevolgd en gehandhaafd.
Artikel 16: Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van
dit reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
Artikel 17: Dit reglement gaat in voege vanaf 15 december 2020.
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- 1 OMG
- 1 politiezone HerKo

Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 december 2020
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