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REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE HONDENSPEELZONES

Gelet op art. 2 en 40 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het algemeen politiereglement en het reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 
de gemeente Koksijde zoals hervastgesteld bij gemeenteraad van 12 december 2018;

Overwegende dat er 4.863 honden zijn geregistreerd in Koksijde (volgens dienst Dierenwelzijn van het departement 
Omgeving van de Vlaamse overheid, situatie 10/04/2019);

Overwegende dat honden altijd aan de leiband horen in de natuurgebieden en op het openbaar domein van Koksijde, 
dat de algemene aanlijnplicht voor honden belangrijk is voor de veiligheid en voor de bescherming van fauna en flora;

Overwegende dat honden van nature sociale dieren zijn;

Overwegende dat de gemeente openbare hondenspeelzones voorziet waar de aanlijnplicht niet geldt; dat het 
noodzakelijk is om goede afspraken vast te leggen over het gebruik van deze zones;

Schepen Decorte geeft toelichting bij dit punt, de stand van zaken geeft van het project in Oostduinkerke en de 
plannen voor een nieuw hondenspeelzone in Koksijde toelicht;

Raadslid Van Herck is namens raadslid Bogaerts tevreden dat dit project er komt, de meerderheid feliciteert en stelt 
dat ook alle voorwaarden technisch zijn voldaan;

Raadslid Hillewaere uit ook zijn dank voor de realisatie van dit project;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1.: Dit reglement is van toepassing op de hondenspeelzones die ingericht en uitgebaat worden door de gemeente 
en op het terrein als dusdanig aangeduid worden met een infopaneel.

Art. 2.: Elke hond is welkom op de hondenspeelzone, behalve:

- (potentieel) gevaarlijke (agressieve en/of bijtende) honden,
- honden die loops zijn,
- honden met een duidelijk waarneembare ziekte of drager van een besmettelijke ziekte, vlooien of andere parasieten,
- gekwetste honden.

Art. 3.: Onder toezicht van een begeleider kan een hond vrij rond lopen binnen de hondenspeelzone en is artikel 6 van 
titel 5. van het algemeen politiereglement aangaande de aanlijnplicht er derhalve niet van toepassing.

Art. 4. De begeleider moet de hond onder zijn/haar begeleiding steeds voorzien van een halsband of gelijkaardig 
harnas zodat de hond ook binnen de hondenspeelzone vlot kan worden aangelijnd.

Art. 5.: De begeleider blijft verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hond onder zijn/haar begeleiding en voor de schade 
die deze hond aanricht aan derden of andere honden.

Art. 6.: §1. De begeleider is verplicht om de uitwerpselen van de hond onder zijn/haar begeleiding meteen en volledig 
te verwijderen.

§2. De begeleider moet steeds in het bezit zijn van minstens één zakje bestemd voor het verwijderen van de 
uitwerpselen van de hond onder zijn/haar begeleiding. Het zakje moet voldoende groot zijn om te kunnen worden 
dichtgeknoopt.

§3. De begeleider moet het gebruikte zakje met uitwerpselen deponeren in de straatvuilnisbak, hondenpoepbuis of 
meenemen tot zijn/haar woon- of verblijfplaats. Het is verboden het zakje met uitwerpselen in de hondenspeelzone, 
langs plantsoenen, straten, voetpaden en/of in de straatkolken of rioolmonden achter te laten.

Art. 7.: Het is verboden om de hondenspeelzone te gebruiken wanneer deze tijdelijk buiten gebruik is gesteld (vb. in 
functie van het beheer, herstelwerkzaamheden, ..., dit wordt steeds ter plaatse aangeduid).

Art. 8.: Overtredingen van het reglement op het gebruik van de hondenspeelzones kunnen door een bevoegde 
gemeentelijke gas-vaststeller of door de politie worden vastgesteld en door de sanctionerend ambtenaar worden 
gesanctioneerd conform de regeling zoals voorzien in het GAS-reglement.
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