
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 24 OKTOBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van 
Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, 
Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, Christof Victor, Dieter Peeters, raadsleden.

VOORSTEL TOT AANPASSING POLITIEREGLEMENT HONDENLOOPZONES

De raad,

Overwegende dat er op het grondgebied van Schoten reeds 6 hondenloopzones werden ingericht;

Overwegende dat een hondenloopzone voornamelijk  bedoeld is voor mensen die geen tuin hebben, 
maar wél hun hond moeten uitlaten;

Overwegende dat de hondenloopzones vermijden dat hele plantsoenen en parken als een 
hondenpoepzone worden gebruikt, wat een onhygiënische situatie in de hand werkt in functie van het 
gebruik van grasvelden voor sport & spel;

Overwegende dat tot nu toe nog geen reglementering werd opgesteld voor de hondenloopzones;

Gelet op het voorstel tot aanpassing van het politiereglement voor hondenloopzones in bijlage;

Gelet op het advies van de dienst integrale veiligheid;

Gelet op het advies van de milieu ambtenaar;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 28 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, 
Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick 
Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet stemmen ja.

Artikel 1

Akkoord te gaan om artikel 31 van afdeling 1.8 Dieren van het politiereglement in Schoten aan te 
passen naar het volgende:
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Art. 31. 

Binnen de daartoe bestemde en aangeduide hondenloopzones mogen honden vrij rondlopen, mits het 
in acht nemen van de bepalingen zoals omschreven in de regelgeving betreffende de hondenloopzones.

Op de openbare wegen en voor het publiek toegankelijke plaatsen moeten de honden aan de leiband 
worden gehouden.

De begeleider van de dieren moet op elk ogenblik kunnen beletten dat de dieren personen of andere 
dieren intimideren of lastig vallen, voertuigen bespringen of private eigendommen betreden.

Artikel 2

Akkoord te gaan om volgende nieuwe afdeling toe te voegen onder hoofdstuk A.1. Openbare 
veiligheid & Vlotte doorgang van het politiereglement in Schoten:

AFDELING 1.9. HONDENLOOPZONES

Art. 37. Toepassingsgebied

Dit reglement bevat de bepalingen voor alle voor het publiek toegankelijke hondenloopzones op het 
grondgebied van de gemeente Schoten.

Art. 38. Algemeen

Een hond mag vrij rondlopen op de hondenloopzone en dient niet aangelijnd te zijn mits aan de 
volgende voorwaarden voldaan is: 

- De hondenbegeleider dient steeds zicht te hebben op de hond die hij/zij begeleidt;

- Bij een (dreigend) conflict tussen twee of meer honden, zorgt elke hondenbegeleider ervoor dat de 
conflictsituatie zo snel mogelijk stopt;

- De hondenbegeleider dient de hond te allen tijde onder controle te hebben;

- De hondenbegeleider dient te voorkomen dat de hond putten graaft in de hondenloopzone;

- De hondenbegeleider maakt geen gebruik van fluitjes of geeft geen zeer luide bevelen;

- De hondenbegeleider dient langdurig, luid geblaf van de hond te voorkomen;

Art. 39. Uitwerpselen

De hondenbegeleiders zijn verplicht om hondenuitwerpselen op te ruimen. De hondenpoepzakjes 
dienen te worden afgesloten en kunnen gedeponeerd worden in de voorziene vuilbakken.

Art. 40. Periode

De hondenloopzone en ‐ weide mag enkel gebruikt worden van maandag tot en met vrijdag  tussen 
7u00 en 22u00 en op zater-, zon- en feestdagen tussen 8u00 en 22u00. Voor en na deze uren zijn 
honden en hondenbegeleiders niet toegelaten in de hondenloopzone en ‐ weide, teneinde nachtlawaai 
te beperken. 

Art. 41.

De hondenloopzones zijn er voor iedereen en kunnen niet gereserveerd of gemonopoliseerd worden.

Art. 42.

Agressieve honden mogen enkel aan de lange leiband toegelaten worden, tenzij er geen andere honden 
in de hondenloopzone aanwezig zijn.
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Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Waarnemend algemeen 
directeur Voorzitter

Anne Mieke De Potter

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


