Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate
POLITIEREGLEMENT HOUDENDE HONDENLOSLOOPWEIDES OP
OPENBAAR DOMEIN OP HET GRONDGEBIED VAN DE
GEMEENTE ZELZATE ZOALS VASTGESTELD IN DE
GEMEENTERAAD VAN 25 MAART 2019

















Openingsuren : dagelijks 08:00 – 20:00
De losloopweide is verboden voor kinderen onder de 14 jaar,
tenzij ze begeleid zijn van een volwassene;
Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve:
o Agressieve en/of bijtende honden, volgens RGAS art. 7.0.15
§1, 3 en 4
o Niet verzorgde honden
o Honden die loops zijn
o Honden met een duidelijk waarneembare ziekte
o Gekweste honden
o Honden die drager zijn van een besmettelijke ziekte
(kennelhoest, vlooien of andere parasieten)
Als er al een hond aanwezig is op de hondenlosloopweide, vraag
dan even aan zijn begeleider of het stoort dat jouw hond erbij
komt
Elke hond is verplicht drager te zijn van een halsband of
gelijkaardig harnas zodat elke hond op elk ogenblik door de
begeleider bij zich kan worden genomen
Elke vorm van mishandeling is ten strengste verboden
Als begeleider van een hond ben je volgens art. 1385 van het
burgerlijk wetboek verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond
en voor de schade die de hond aanricht aan derden of andere
honden
Als begeleider vermijd je onnodig blaffen van je hond en probeer
je hem tot bedaren te brengen
Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kinderen
De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden
opgeruimd en kunnen gedeponeerd worden in de aanwezige vuilbak
Begeleiders zijn verplicht om altijd een opruimmiddel bij zich te
hebben
Laat je hond geen kuilen graven of schade toerichten aan
infrastructuur
Het eerste deel van de hondenlosloopweide nabij De Brughuizen is
voor minder sociale dieren
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de door de
honden aan derden of andere honden aangerichte schade.

De bepalingen van de algemene politieverordening blijven van kracht;
met uitzondering van de aanlijnplicht.
De politie kan de begeleider bevelen om zijn hond uit de
hondenloopweide te verwijderen indien dit reglement wordt
overtreden. De gemeente en de politie behouden zich het recht om bij
herhaaldelijke overtredingen de hondenbegeleider (zelfs met een
andere hond) niet meer toe te laten op de hondenloopweide.

