Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van woensdag 09 februari 2022
Aanwezig:

Dirk Verwilst, burgemeester
Katrien Seys, Danny Bossuyt, Anneke Dejonghe, Rik Priem, schepenen
Jean-Marie Gunst, schepen-voorzitter
Rita De Costere, Amelie Soenens, Kristof Vande Walle, Bernard De Marez,
Guido Demeyer, Benedikt Van Staen, Machteld Vanhee, Antal Soete,
Lieve Germonprez, Peter D'haeyere, Mouna Belkadi, Nele Gelaude,
Marina Duyck, Peter Raedt, Bert Verdru, raadsleden
Britt Schouppe, algemeen directeur

3. GEBRUIKERSREGLEMENT HONDENWEIDE - GOEDKEURING.
DE RAAD
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het contract van gebruik dd. dd. 08/12/2021 betreffende de hondenweide De
Zonnewende, tussen gemeentebestuur Meulebeke enerzijds en VZW Sint-Vincentius en VZW
De Zonnewende anderzijds, waarin expliciet is opgenomen dat er een gebruiksreglement
moet opgemaakt en uitgehangen worden aan de ingang van de hondenweide;
Overwegende dat er in Meulebeke voorheen geen locaties waren waar honden nietaangelijnd kunnen uitgelaten worden; dat er om tegemoet te komen aan de vraag van
hondeneigenaars in 2021 in de Karel van Manderstraat recht tegenover De Zonnewende een
afgesloten weide ingericht werd, waar honden los kunnen lopen;

Overwegende dat een gebruiksreglement voor de hondenweide noodzakelijk is om een
bezoek aan de hondenweide vlot te laten verlopen; dit reglement zal aan de ingangen van
de hondenweide worden opgehangen en op de gemeentelijke website zal een aparte pagina
over de hondenweide voorzien worden;
Na toelichting door schepen Bossuyt;
DE RAAD BESLIST:

Met algemeenheid van stemmen.

Artikel 1
Keurt het gebruiksreglement hondenweide De Zonnewende in de Karel van Manderstraat
goed als volgt:
-

Artikel 1 Het betreden van de hondenweide impliceert het akkoord van de
bezoeker/begeleider met de voorwaarden van dit reglement.

-

Artikel 2 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.

-

Artikel 3 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 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 Elke hond is toegelaten tot de hondenlosloopweide behalve:  Agressieve en/of
bijtende honden.  Honden die loops zijn.  Honden met duidelijk waarneembare kwetsuren,
ziekten, vlooien of andere parasieten.

-

Artikel 6 Wanneer de hondenlosloopweide reeds in gebruik is, vraagt men aan de aanwezige
begeleiders of een bijkomende hond 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 De veiligheid van mens en dier primeert. Uw hond moet de hondenlosloopweide
onmiddellijk verlaten:  Bij aanhoudend geblaf, agressief gedrag of bijten.  Op verzoek van
politie of gemachtigd ambtenaar.

-

Artikel 8 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 Het gemeentebestuur kan op geen enkel beding verantwoordelijk of aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade aan mens of dier en voor problemen op en rond de
hondenweide.

-

Artikel 10 De uitwerpselen dienen door de begeleider onmiddellijk te worden opgeruimd en
in de hondenpoepbuizen te worden gedeponeerd. Deponeer overig afval, zoals verpakkingen
van eten en drinken, in de gewone vuilnisbak.

-

Artikel 11 De hondenlosloopweide is open van 7 u. tot 22 u.

-

Artikel 12 Naargelang de grootte van uw hond dient er gekozen te worden voor de grote of
de kleine hondenlosloopweide.

Artikel 2
Deze beslissing wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig artikel
285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en de toezichthoudende overheid wordt op
dezelfde dag op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan.
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