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Deel 4 DIEREN 
 

HST 1 Geluidsoverlast 
 
Artikel 70 
Dieren mogen geen abnormale geluidshinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend 
geblaf, geschreeuw, gekrijs of andere geluiden voortgebracht door een dier. 
De houders van dieren waarvan het geluid de rust van de omwonenden stoort, zijn strafbaar.  
 

HST 2 Loslopende dieren  
 
Artikel71 
Behoudens mits jachtvergunning tijdens de jacht, dienen honden op openbare plaatsen te allen tijde 
aan de leiband gehouden te worden. 
Deze bepalingen gelden niet voor de door de gemeente speciaal voorziene plaatsen waar honden 
mogen loslopen. 
 
Artikel 72 
De eigenaars/houders van dieren zijn verplicht de afsluitingen waarbinnen de dieren gehouden 
worden voldoende te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat dieren ontsnappen 
 
Artikel 73 
In geval van uitbraak van deze dieren kan de burgemeester, op kosten en risico van de 
eigenaar, deze dieren laten verwijderen en onderbrengen in een gemeentelijk schuthok of een asiel, in 
afwachting dat de eigenaar/houder de nodige maatregelen heeft genomen om een nieuwe uitbraak te 
voorkomen. 
 
Artikel 74 
Behoudens tijdens de jacht dienen honden op het openbaar domein te allen tijde aan de leiband 
gehouden te worden. 

Artikel 7529 
Binnen de bebouwde kom en in de groene ruimtes zoals begraafplaatsen, parken, speelpleinen en 
sportterreinen moeten de honden aan een leiband die niet langer mag zijn dan anderhalve meter. 

Op de speelpleinen mogen de honden niet afwijken van de paden. 

Artikel 76 
Het is de eigenaars/houders/begeleiders van honden die agressief zijn of geneigd zijn te bijten, 
verboden met deze dieren op het openbaar domein te komen indien deze honden niet voorzien zijn 
van een muilband. 

Artikel 77 
Met uitzondering van blinden of andere andersvaliden met hun geleidehond en van de honden van 

 is de toegang met dieren verboden tot: 

de zwembaden, 

de sportvelden en/of sporthallen, 

de openbare gebouwen 
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