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Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging.
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan
BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 25 februari 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 29 september
2008, 23 maart 2009, 29 juni 2009, 27 september 2010, 13 december 2010, 21 februari 2011,
26 april 2011, 21 november 2011, 27 februari 2012, en 23 april 2012, 25 juni 2012, 26 november
2012, 20 januari 2014, 26 mei 2014, 23 juni 2014, 17 november 2014, 23 februari 2015 en 29
juni 2015;
Gelet op verschillende besprekingen in de gemeenteraad in verband met het aanleggen van
een hondenlosloopweide;
Gelet op het voorstel van de stedelijke milieudienst dd. 8 september 2015 houdende een
voorstel tot het aanleggen van dergelijke hondenlosloopweide op een perceel braakliggende
grond gelegen te Eeklo, Gebroeders Van De Woestijneplein, deel van het kadastraal perceel nr.
686 a4 van de sectie F, met een benaderende oppervlakte van 1.164 m²;
Overwegende dat het noodzakelijk is om hiervoor artikel 39 van het algemeen politiereglement
aan te passen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
Artikel 39 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 39
De honden dienen aan de leiband te worden gehouden op openbare plaatsen, in openbare
parken en plantsoenen en op plaatsen waar veel volk samenkomt, uitgezonderd op die
plaatsen waar het loslopen toegestaan wordt door een specifiek bord.
Wie een hond uitlaat, dient de uitwerpselen van het dier onmiddellijk op te ruimen.”

Artikel 2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.
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