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Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.

Voorstel van motie strekkende tot het uitbreiden van het aantal plaatsen binnen Stad Brussel waar honden vrij kunnen rondlopen en
tot het versterken van de coördinatie tussen de Stad en het Brussels Gewest in dit domein.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Positieve effecten van honden voor de Brusselaars
--------------------------------------------------------------------

Europa telt veel huisdieren, ongeveer 99 miljoen katten en 65 miljoen honden. In België heeft bijna een op de drie gezinnen een
hond. In het Brussels Gewest zijn er maar liefst 105.000 honden.

Het valt niet te ontkennen dat honden veel positieve effecten hebben op de mens, in het bijzonder in de stad, zowel op sociaal als op
gevoelsmatig, psychologisch of zelfs therapeutisch vlak.

I. Veel positieve effecten op de lichamelijke gezondheid
..............................................................................................

Honden helpen natuurlijk om een betere fysieke conditie te hebben. Doordat eigenaars elke dag met hun hond moeten gaan
wandelen, komen zij aan de aanbevolen tijd voor een fysieke of sportieve activiteit. Dat blijkt uit een studie van BMC Public Health
van juni 2017.

Het houden van een hond versterkt het immuunsysteem. Door met een hond samen te leven, komen de eigenaars meer in contact met
kiemen en bacteriën. Daardoor wordt hun lichaam voortdurend blootgesteld aan een grote hoeveelheid kiemen en bacteriën en wordt
hun immuunsysteem doorgaans sterker. Bijgevolg blijkt dat, in tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, mensen die een hond
hebben in betere gezondheid blijven dan mensen die geen hond hebben. Hetzelfde geldt voor allergieën. Wie als kind een hond in
huis had, lijkt minder allergieën te ontwikkelen op volwassen leeftijd.

Honden helpen ook de gezondheid van het hart- en vaatstelsel te verbeteren. Alleen al het aaien van een hond heeft een gunstige
invloed op het hartritme en de bloeddruk. Uit verscheidene studies is gebleken dat het cholesterolgehalte bij hondeneigenaars lager is
en dat zij resistenter zouden zijn in geval van een hartaanval. Dat wordt met name aangetoond door de Framingham Heart Study over
de risico- en de beschermingsfactoren voor de gezondheid van het hart- en vaatstelsel. Die studie wordt ieder jaar uitgevoerd in het
kader van het project Kardiovize 2030, in de stad Brno, Tsjechië.

II. Positieve effecten op de geestelijke gezondheid
......................................................................................

* Honden verlagen het stressniveau
Wandelen en spelen met een hond verlaagt het stressniveau aanzienlijk en helpt spanning en angsten los te laten. Op professioneel
vlak werd vastgesteld dat werknemers die de toestemming hebben om in aanwezigheid van hun hond te werken, meer energie krijgen
en dat hun productiviteit stijgt.

* We weten ook dat honden depressie verminderen
Hoewel het gezelschap van een dier geen geneesmiddelen of therapie vervangt, kan het de negatieve gevoelens die soms tot depressie
leiden helpen afzwakken. Doordat een hond aanhankelijk, vertederend, onvoorspelbaar en zelfs grappig kan zijn, breekt hij de
routine en helpt hij een droevig humeur om te zetten in een vrolijk humeur. Alleen al het kijken naar een hond verhoogt het
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oxytocinegehalte. De positieve effecten die de aanwezigheid van een hond teweegbrengen, hebben veel weg van die van menselijke
vriendschap.

III. Positieve sociale effecten
........................................................

Honden zijn drijfkrachten van sociale cohesie en kunnen, mits aangepast gedrag, het samen-leven bevorderen. Hondeneigenaars zijn
gekend om hun zelfvertrouwen en hun vermogen om met anderen om te gaan. Bovendien blijft een hond nog steeds een uitstekend
gespreksonderwerp en vormt hij tijdens een wandeling dus het aangewezen excuus om in contact te komen met volstrekt onbekenden
die dezelfde activiteit beoefenen. Dat is uitstekende manier om de kennissenkring uit te breiden en eenzaamheid tegen te gaan.

Een strategie om het houden van een hond aan te moedigen
-----------------------------------------------------------------------------------

In het licht van die positieve effecten, moedigen veel steden zoals New York, Parijs of Barcelona het houden van een hond aan en
ontwikkelen zij echte strategieën met name om deze dieren beter op te vangen, te verzorgen, te beschermen, maar ook om het samen-
leven te organiseren en na te denken over het beheer en de inrichting van de stad en de organisatie van haar ruimten.

In het kader van die overwegingen, zijn die steden zich, soms al lang geleden, bewust geworden van het belang om voor honden en
hun baasjes specifieke ruimten ter beschikking te stellen, zoals losloopzones. In New York werd de eerste Dog Run bijvoorbeeld in
het leven geroepen in 1990. Sindsdien verschijnen deze ruimten zowat overal.

Vandaag is het leven in Brussel voor sommige honden niet gemakkelijk. Hun wandeling beperkt zich vaak tot zigzaggen tussen de
uitlaten, het rondje van een huizenblok lopen of, in enkele zeldzame gevallen, aan de leiband in groene ruimten wandelen. Veel
Brusselaars zouden hun viervoeter graag een plaats geven waar ze in alle veiligheid kunnen rondlopen, leren en zich uitleven. Maar
de meeste Brusselaars hebben geen tuin of geen gemakkelijk toegankelijke groene ruimten in hun buurt.

Bovendien is toerisme belangrijk voor Brussel. In 2018 werden bijna 8,5 miljoen overnachtingen geregistreerd in de hoofdstad. Het «
dog friendly » toerisme komt op in Europa en veel toeristen zijn vragende partij om hun huisdier te kunnen meenemen en tijdens hun
verblijf wandelingen te maken met hun hond.

Losloopzones in Brussel
-------------------------------

Steeds meer Brusselaars wensen nieuwe losloopzones voor honden. Op het internet zijn een aantal petities erover te vinden.
Sommige Brusselaars stellen overigens rechtstreeks de vraag aan hun gemeente. Ook hondenscholen zijn vragende partij voor meer
zones waar honden vrij kunnen rondlopen als oefenterrein.

In artikel 117 van het Algemeen Politiereglement staat: " Behoudens bijzondere reglementering of aanduiding moeten dieren met alle
middelen,
en minstens met een korte leiband, aangelijnd zijn op elke plaats in de openbare ruimte, met inbegrip van galerijen en doorgangen op
privégrond, toegankelijk voor het publiek.”
Het creëren van afgebakende zones biedt een beetje georganiseerde vrijheid aan dieren die er nood aan hebben zich te kunnen
uitleven. Het is evident dat honden niet alleen moeten vergezeld zijn van hun baasje, maar ook gehoorzaam zijn en terugkomen
wanneer ze geroepen worden.

De informatie over bestaande losloopzones in de Stad Brussel is niet makkelijk toegankelijk voor het grote publiek. Enkel op een
kaart op de website van Leefmilieu Brussel worden losloopzones, in gewestelijk beheer, aangeduid . Die kaart is echter niet up-to-
date.

Men kan vaststellen dat die losloopzones :
- te weinig in aantal zijn (8 op de site van de Stad Brussel) ;
- nu eens onder het beheer van de gemeenten, dan weer van het Gewest vallen ;
- steeds toegankelijk zijn voor sommige zones en alleen op bepaalde uren voor andere ;
- al dan niet omheind zijn, en vaak klein zijn ;
- ongelijk verdeeld zijn over het grondgebied van Stad Brussel.

                                                                       VOORSTEL VAN MOTIE
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               strekkende tot het uitbreiden van het aantal plaatsen binnen Stad Brussel waar honden vrij kunnen rondlopen
                      en tot het versterken van de coördinatie tussen de Stad en het Brussels Gewest in dit domein.

- Overwegende het aantal honden in de Stad Brussel ;
- Overwegende de weinige losloopzones voor honden in de Stad Brussel ;
- Overwegende dat sommige ruimten erg klein zijn ;
- Gelet op artikel 117 van het Algemeen Politiereglement van de zone Brussel HOODSTAD Elsene ;
- Overwegende dat verscheidene grote Europese en internationale steden een echt beleid ontwikkelen met betrekking tot de
hondenlosloopzones ;
- Overwegende de positieve, fysieke, mentale sociale effecten die verbonden zijn aan het houden van een hond ;
- Overwegende de positieve effecten voor de honden zelf ;
- Overwegende dat veel Brusselaars geen tuin hebben of geen gemakkelijk toegankelijke groene ruimten in hun buurt ;
- Overwegende dat veel Brusselaars vragende partij zijn voor nieuwe groene ruimten ;
- Overwegende dat ook de hondenscholen vragende partij zijn voor meer losloopzones als oefenterrein ;
- Overwegende het belang van toerisme voor Brussel en de opkomst van het « dog friendly » toerisme ;
- Overwegende het engagement van de Stad Brussel om van dierenwelzijn een belangrijke zaak te maken tijdens deze
zittingsperiode;
- Overwegende het meerderheidsakkoord van de Stad Brussel dat de belangrijke sociale en psychologische rol van dieren
erkent, maar ook streeft naar een stad waar alle diensten zich op een afstand van 10 minuten bevinden.

De Gemeenteraad van de Stad Brussel beslist :

*Doorgedreven informatie over het bestaande
- een communicatiecampagne te voeren om de bestaande losloopzones te laten kennen
- Die informatie ter beschikking stellen via de geschikte kanalen, (website, apps van de Stad, Brusseleir,…)
- Toeristen te informeren over die losloopzones;
- In elke losloopzone te informeren over de noodzaak om de plaats proper te houden en te herinneren aan de sancties in deze
materie.

*Nieuwe losloopzones of wandelpaden
- Samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gespecialiseerde verenigingen en de wijkcomités, alles in het werk
stellen om nieuwe losloopzones of wandelzones voor honden op te richten « op een afstand van 10 minuten van thuis », wat zou
neerkomen op ten minste een verdubbeling van hun aantal op het grondgebied van de Stad Brussel ;
- Te onderzoeken of het zinvol zou zijn om sommige van deze inrichtingen ad hoc aan te passen in de groene ruimten
beheerd door de Stad of het Gewest ;

* Nieuwe ruimten voor hondentraining
- onderzoek uit te voeren bij de hondenscholen maar ook bij de hondeneigenaars om hun specifieke noden ter zake te kennen
met het oog op het oprichten van terreinen voor hondentrainingen binnen deze losloopzones.

(get.) David Weytsman, Gemeenteraadslid
(get.) Bianca Debaets, gemeenteraadslid
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