HONDEN

GEEN HONDENPOEP OP DE STOEP!
Hondenpoep is een bijzonder onaangenaam probleem. Niet alleen oogt het onaantrekkelijk in het
straatbeeld, het vormt ook een risico voor de gezondheid.
Jammer genoeg blijken sommige baasjes onwillig te zijn om de behoefte van hun hond op te
ruimen.
Natuurlijk zijn honden welkom in onze stad. Maar om het voor iedereen aangenaam te houden,
moeten we een aantal afspraken maken met hun baasjes.

KAKJE? ZAKJE!
Volgens het stedelijk politiereglement moet iedereen die op stap is met een hond in het bezit zijn
van een gewoon plastic zakje of een speciaal hondenpoepzakje (verkrijgbaar aan de stadskas).
Dit zakje moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. Ook is het baasje verplicht de
uitwerpselen van de hond onmiddellijk op te ruimen. Een vol zakje mag in de afvalbakjes
gedeponeerd worden die in het stadscentrum en in de parken staan.
In geen geval mogen plastiek zakjes in de rioolputjes gedeponeerd worden.
De politie en de milieudienst vragen vriendelijk dat elke hondenbezitter zijn
verantwoordelijkheid neemt : wie voor een hond kiest, kiest ook voor de zorg om de
behoeften op te ruimen.

HONDEN AAN DE LEIBAND
Het stedelijk politiereglement voorziet ook dat op alle openbare plaatsen (openbare wegen,
pleinen, parken, plantsoenen en bossen) de honden aan een leiband moeten blijven.

Verboden toegang met honden :






in de openbare gebouwen
op de stedelijke begraafplaatsen
op de stedelijke speelpleinen en petanquevelden
in de stedelijke sport-, cultuur- en jeugdcentra
op plaatsen aangeduid met een rond bord in witte kleur met rode rand en zwart silhouet van
een hond
Uitgezonderd mindervaliden met een geleide hond.

Verstoren van de openbare rust
Het is de verantwoordelijkheid van het baasje om te voorkomen dat zijn hond de openbare rust
verstoort met aanhoudend geblaf of gehuil.
Het is verboden om honden:
 op te hitsen om ze te laten vechten of aanvallen
 woedend te maken
 op te hitsen om mensen bang te maken

