PROVI NCI E W EST-VLAAN DEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 januari202O.
Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, C.
Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen, G.
Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang
op de openbare weg. Afdeling 9. Artikels 43,44 en 45. Honden op het strand. lntrekking en
hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving zijnde:
- het decreet over het lokaal bestuur van 27 december 2017, in het bijzonder art. 40 en 41
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement van 6 november 2019, meer bepaald artikel 43,44 en
45 inzake honden
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Mensen die minder mobiel zijn krijgen gemakkelijker toegang tot het harde strand via de Rampe dan
via het Leopold monument. Het is aangewezen om hiermee rekening te houden bij de afbakening
van de verschillende hondenzones en om de huidige splitsing aan het Leopold monument te
verplaatsen naar de Rampe.
- Het is wenselijk om het ganse jaar een zone te voorzien waar honden steeds zijn toegelaten aan de
leiband zowel ten oosten als ten westen van het strand.
- Momenteel moeten honden, in de zomerperiode, op het stuk strand richting Frankrijk tot aan de
slufter, altijd aan de leiband. Er is een nood om ook in de zomer een strook te voorzien op het strand
waar honden vrij kunnen loslopen. Het reglement wordt dan ook in die zin aangepast mits de invoer
van een tijdsvenster van 19.00u tot 7.00u.
- Het is verder wenselijk om de zomer/winterperiodes in alle zones gelijk te schakelen
. zomer: 15 mei tot 30 september
. winter: 1 oktober tot 14 mei
- Wegens de wijziging van art. 45 dient ook artikel 44 aangepast te worden. Hierin is nog opgenomen
dat de toegang verboden is in het gemeentelijk zwembad. Aangezien de gemeente niet meer
beschikt over een eigen zwembad, wordt dit geschrapt. Verder wordt de bepallng rond het toelaten
van honden op strandterrassen toegevoegd aan arl.45.

BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:
Arl.2:

Artikels 43, 44 en 45 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement worden ingetrokken.

Art.3:

Artikel 44 wordt als volgt opnieuw vastgesteld:
De toegang met honden is verboden:
a) tot de gemeentelijke speelpleinen, met uitzondering van geleidehonden
b) op het Jeanne D'Arcplein

Artikel 43 wordt als volgt opnieuw vastgesteld:
Honden dienen steeds aan de leiband te worden gehouden en dit op het ganse grondgebied
van de gemeente met uitzondering van de strandzones bepaald in art. 45 waar honden op
bepaalde tijdstippen wel los mogen lopen.

De strandzone wordt ingedeeld in 4 zones voor wat de recreatie met honden betreft:
Zone 1: Canadezenplein richting Koksijde
Zone 2: Canadezenplein tot de Rampe
Zone 3'. Rampe tot aan het zeilwagencentrum
Zone 4'. Zeilwagencentrum tot aan de grens van het natuurreservaat ter hoogte van de
slufter

Art.4

Art.5
Art.6

Artikel 45 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement wordt als volgt opnieuw
vastgesteld voor wat betreft de recreatie met honden op het strand:
Zone 1: Vanaf het Canadezenplein richting Koksijde: honden altijd aan de leiband
Zone 2: Vanaf het Canadezenplein tot de Rampe
winter: honden aan de leiband
zomer: honden niet toegelaten
Zone 3: Van de Rampe tot het zeilwagencentrum: honden altijd aan de leiband
zone 4: Vanaf het zeilwagencentrum richting Frankrijk tot aan de grens van het
natuurreservaat ter hoogte van de slufter
winter: honden mogen los
zomer: honden overdag aan de leiband en van i9.00u tot en met
7.00u: honden mogen los
Met inachtname dat:
De winterperiode loopt van 1 oktober tot'14 mei.
De zomerperiode loopt van 'í5 mei tot 30 september.
Op de betonnen duinvoetversterking tussen het zeilwagencentrum en de slufter dienen
honden steeds aangelijnd te zijn.
Honden zijn het ganse jaar toegelaten op de strandterrassen van de etablissementen die
langs de Zeedijk gevestigd zijn en binnen de geconcessioneerde stranduitbatingen, en dit
voor zover de aanwezigheid van honden door de terraseigenaar of concessionaris wordt
gedoogd. ln dit geval nemen laatstgenoemden de taak op zich hun gebied constant rein te
houden. De machtiging tot het toelaten van honden kan te allen tijde door de
burgemeester worden ingetrokken indien de verplichting tot reiniging niet wordt nageleefd.
Deze beslissing treedt in werking op 1 februari2020.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

- de griffie van de politierechtbank te Veurne
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne
- de politiecommissaris
- de sanctionerende ambtenaar
- de dienst Milieu
- de dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid
- de dienst Communicatie & Onthaal
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