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Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: hondenlosloopweiden in Belsele? 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
Men vindt de hondenlosloopweiden op deze plaatsen: 

• nieuwe Clementwijk 
• Baenslandwijk 
• Terekenwijk 

ln Belsele is er evenwel nog niks voorzien. Nochtans is er hiervoor een duidelijke vraag. Wat is 
de reden hiervoor? en is er op dit ogenblik een plan van aanpak? 

Bovendien stel ik mij de vraag of er geen synergie kan gevonden worden met de private 
eigenaar van de hondensnuffelweide in de Bookmolenstraat. 
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Hondenlosloopweiden Belsele

Geacht raads[id

ln het kader van uw vraag betreffende hondenlosloopweiden in Belsele kunnen wij u het
vol.gende meede[en.

ln zitting van t7 mei 2021, heeft het coll.ege van burgemeester en schepenen een visie
goedgekeurd over hondenl.osl.oopweiden op het grondgebied van de stad. ln deze visie zijn
votgende richttijnen rond omvang en inrichting opgenomen:

afwisselende terreininrichting:bosjes met struiken en bomen, poet, kort en [ang gras;

prikkelende elementen: boomstammen, kleine heuve[s met tunnels, kteine bruggen,

zanderige pLekken, snuffetzones.

Afwisselende terreininrichting en prikke[ende etementen maken de hondenlosloopweide
aangenamere verblijfpLaatsen voor honden, hun.eigenaars én voorbijgangers. Er wordt steeds
getracht spel.prikkel.s aan te leggen via een participatief traject met de gebruikers. Het
stadsbestuur voorziet het materiaaL, de gebruikers helpen actief mee met de aan[eg.

Nabij een hondenloopweide worden steeds een zitbank, vuitbak en ihfobord geplaatst.

Voor het zoeken naar nieuwe Locaties voor nieuwe weiden werd voor Sint-Niktaas aLs

doel.stel.l.ing gesteLd om een weide beschikbaar te hebben binnen een perimeter van 400 m
wandelafstand en eén à twee grotere aan de rand van de stad. Voor de deelgemeenten werd
gesteld om één hondentostoopweide beschikbaar'te hebben binnen wandeLafstand van 400 m
tot de kern van de gemeente.

Andere tijdetijke invu[[ingen of Locaties kunnen overwogen worden indien er zich

opportuniteiten aandienen.

Het is niet eenvoudig om een geschikte zone te vinden in Betsele. ln eerste instaítie is de stad
op zqek naar een zone waar ze in eigen beheer een weide kan aanl"eggen die kosteLoos gebruikt
kan worden door het publ.iek. De snuffeLweide in de Bookmolenstraat is privaat en voor het
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gebruik ervan wordt een vergoeding gevraagd. Deze snuffetweide bevindt zich op meer dan 1

km van het centrum van Belsele

Hopende u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend

Namens het college van bu m r en schepenen:

) n Verhulst
algemeen directeur

t r Lieven Dehandschutter
burgeÍneesterschepen
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