Memorandum dwzr 2013 – 2018
Inleiding:
De Stedelijke Adviesraad voor Dierenwelzijn is een groep enthousiastelingen die zich op vraag van
de schepen voor Dierenwelzijn geëngageerd hebben om het welzijn van dieren en natuurlijk ook
mensen op de agenda te plaatsen van het Stadsbestuur van Herk-de-Stad.
De Stedelijke Adviesraad voor Dierenwelzijn, of Dierenwelzijnsraad, zoals we ons zelf noemen,
adviseert de gemeentelijke beleidsorganen in die beslissingen waarin het welzijn van dieren in het
gedrang zou kunnen komen of die - waarom ook niet - het welzijn van dieren kunnen bevorderen.
De Dierenwelzijnsraad adviseert niet alleen, maar onderneemt zelf ook.
Een mooi voorbeeld hiervan is onze Paashondenwandeling die de leden hebben opgestart en die jaar
na jaar groeit.

Herk-de-Stad heeft in 2012 de prijs voor diervriendelijke gemeente ontvangen voor haar inzet voor
dierenwelzijn.
Hieraan verbonden waren een aantal voorwaarden waar de gemeente moest aan voldoen.
We haalde dit ruimschoots maar is nog altijd ruimte voor verbetering.

Werkjaar 2013 – 2018:
De dierenwelzijnsraad van Herk-de-Stad kijkt de komende 6 jaar positief tegenaan.
En dit met de samenwerking van de nieuwe schepen van Dierenwelzijn en het nieuwe bestuur van
Herk-de-Stad.
Ook wij hebben doelen voor ogen net zoals het nieuwe stadsbestuur en wensen dit samen te
realiseren.
Sommige van deze doelstellingen zijn al (deels) gerealiseerd en andere moet nog worden aan
gewerkt.
Te realiseren aandachtspunten zijn:

1. Hondenbeleid:

•

Hondenlosloopweide Vezerlaan:
Er is duidelijk een noodzaak aan een hondenlosloopweide in Herk-de-Stad.
Door de verstedelijking van Herk-de-Stad is het voor honden en hun baasjes niet evident om
hun beste vriend(en) uit te laten.
De dierenwelzijnsraad van Herk-de-Stad is van mening dat de site langs de Vezerlaan het
meest geschikt is om een hondenlosloopweide te installeren.
* Centraal gelegen

* Ouderen mensen kunnen ook gebruik van deze losloopweide maken.
* Braakliggende grond die goed kan aangewend worden met minimale aanpassingen.

OM HET GEMEENTELIJK REGLEMENT AANGAANDE HET OPRUIMEN VAN
HONDENPOEP OP EEN CORRETE MANIER TE DOEN NALEVEN EN HET DE
BURGER TE VERGEMAKKELIJKEN HEEFT DE DIERENWELZIJNSRAAD
VOLGENDE VOORSTELLEN.

•

Installatie van vuilbakken voor (hondenpoep):
Op de gemeenteraad is reeds beslist om bijkomende vuilbakken te plaatsen op locaties waar
wandelaars/hondenwandelaars frequent langs komen te plaatsen.
De dierenwelzijnsraad werd gevraagd om deze locaties in kaart te brengen.
Na een grondige studie is de dierenwelzijnsraad van mening dat op volgende locaties
vuilbakken dienen worden geplaatst:

Totaal budget: 1000 euro (bevestiging via mail gehad van de financiële dienst)
•
•

•
•

•

Offerte Overtoom: Ekwo kunststof afvalbak 69, 00 euro/stuk exclusief BTW.

Er zijn natuurlijk nog andere modellen beschikbaar maar dit zijn de bakken die bij de
gemeente standaard gebruikt worden.

Verdelen van hondenpoepzakjes:
- Iedere inwoner en bezitter van een hond in Herk-de-Stad die met zijn/haar hond(en) gaat
wandelen dient steeds in het bezit te zijn van hondenpoepzakjes (onder welke vorm dan ook
– karton of plastiek) om de hondenpoep op te ruimen.
De dierenwelzijnsraad is van mening dat het stadsbestuur zijn burgers kan vergemakkelijken

door op openbare plaatsen zoals gemeentehuis, dienstencentrum, ... biologisch afbreekbare
hondenpoepzakjes ter beschikking te stellen van hondeneigenaars.
Het stadsbestuur kan deze net zoals de vuilniszakken een aantal gratis per jaar per hond
verdelen en wanneer eigenaars van honden bijkomende wenst te hebben deze tegen
democratische prijzen te kunnen aankopen.
De dierenwelzijnsraad opteert voor biologisch afbreekbare zakjes zodoende dit wanneer ze
toch in de natuur / riool terecht komen, deze afbreken.

•

Organisatie Paashondenwandeling.
Om een positieve verhouding tussen mens en dier en de sociale contacten die daaruit voort
vloeien, in de verf te zetten organiseert de dierenwelzijnsraad jaarlijks de
paashondenwandeling.
De jaarlijkse succesvolle Paashondenwandeling wordt ieder jaar in een andere deelgemeente
georganiseerd.
De 1ste editie in Donk was goed voor 99 honden, de 2de editie in Schulen / Berbroek was
goed voor 187 honden die deelnamen aan de wandeling.
Voor onze editie in Schakkebroek mikken we op 200 tot 250 honden die zullen deelnemen.
Dit zet Herk-de-Stad en zijn deelgemeenten op de kaart en zorgt voor publiciteit.

•

Dierenasiel Sint-Truiden:
Aangezien de gemeente Herk-de-Stad reeds een bevredigende samenwerking heeft met het
dierenasiel van Sint-Truiden inzake zwerfkattenproblemathiek, is de dierenwelzijnsraad van
mening dat voor loslopende honden ook een beroep op het asiel van Sint-Truiden zou
worden gedaan worden.
De voordelen van volledige aansluiting van de werking bij het asiel zijn vele malen groter
dan de huidige situatie waarbij beroep wordt gedaan op een hondenvanger.
Vanuit de provincie wordt aansluiten bij één van de 3 Limburgse dierenasielen om redenen
van coherentie ten zeerste aangeraden.

2. (Zwerf)kattenbeleid:
* Zwerfkatten sterilisatie:
Reeds verscheidenen jaren staat het asiel van Sint-Truiden garant voor de sterilisatie van de
Herkse zwerfkatten.
Zwerfkattenbeleid is een beleid op lange termijn en moet nauwlettend opgevolgd worden.
Zwerfkattenbeleid is enkel en alleen efficiënt in combinatie met aanmoediging van en
sensibilisering rond sterilisatie/ castratie van huiskatten.
Hiervoor werken we enkele jaren samen met de provinciale valentijnsactie.

Valentijnsactie 2012
actie van 15/02/12 tem 20/04/12
Totaalbedrag 1500 euro uitgeschreven door provincie Limburg
Factuur 1 ingediende bonnen 07/06/12 : 840 euro
Factuur 2 ingediende bonnen 10/11/12 : 175 euro
28 kattinnen gesteriliseerd
21 katers gecastreerd
Totaal: 1015 euro van de subsidies verdeeld, overschot 485 euro.

3 Dierenpolitie:

- De dierenwelzijnsraad vraagt een politiecel dierenwelzijn of dat de gemeente 1 coördinerende
politieagent aanstelt die zich specialiseerd in dierenwelzijn.
Deze gemotiveerde persoon verdiept zich in de dierenwelzijnswetten en kijkt toe op de naleving en
treed op indien nodig.
Hij of zij is ook een aanspreekpunt voor inwoners over problemen en klachten van dierenwelzijn.
Herk-de-Stad heeft reeds een meldpunt waar iedere burger met klachten betreffende
dierenmishandeling en of verwaarlozing terecht kan.
Dierenpolitie en meldpunt sluiten elkaar niet uit, maar het meldpunt heeft uiteraard geen politionele
bevoegdheden.

4 Schepen voor dierenwelzijn:

Herk-de-Stad heeft de 1ste Limburgse Schepen van Dierenwelzijn en een adviesraad voor
dierenwelzijn.
Hierbij geeft de Stad Herk-de-Stad het goede voorbeeld:
inmiddels telt België een 60-tal Schepenen voor dierenwelzijn waarvan de meeste in Vlaanderen.
Zo krijgen de belangen voor dieren in de gemeente meer aandacht.
Door de bevoegdheid “dierenwelzijn” bij naam te noemen toont Herk-de-Stad dat ze belang hecht
aan de dierenwelzijnsproblematiek (en er ook voor gewaardeerd wordt: zie uitreiking van
diervriendelijke gemeente) en dat Herk-de-Stad een beleidsplan die naam waardig, uitwerkt en
uitvoert.

5 Circussen en dieren op kermissen:

Herk-de-Stad is nu reeds 1 van de meer dan 120 steden en gemeenten in België die geen circussen
met wilde dieren op hun grondgebied toelaten.
Omdat het in het verleden bij de implementering van dit gemeentelijk reglement al eens mis ging en
er discussie was of een dier al dan niet wild was, vraagt de dierenwelzijnsraad aan de bestuursleden
om een algeheel verbod op circussen met dieren in te voeren.
De praktijk wijst uit dat er ook met gedomesticeerde dieren in circussen vanuit
dierenwelzijnsoogpunt problemen rijzen.
Dieren en Kermissen horen niet samen, er zijn duidelijk ethische bezwaren.
Deze dieren gevangen houden en verplichten om eindeloos rondjes te lopen in
lawaaierige en stress inducerende omstandigheden is een aanslag op hun integriteit en
ethisch niet verantwoord. De pony's op kermissen leiden een troosteloos bestaan. Ze
moeten urenlang na elkaar rondjes stappen en worden zo versuft en lusteloos.
De manier van optuigen en het gebruik van het tuig door de berijders: als dit
onzorgvuldig of ondeskundig gebeurt, kan dit leiden tot pijnlijke drukplekken en
wonden in de mond. De kans op ondeskundig gebruik is bij kermispony's zeer groot,
gelet op de geringe kennis bij het algemeen publiek t.a.v. omgang met paarden en
pony's
De dieren hebben te lijden onder stress: het lawaai van de kermisapparaten, gillende
kinderen, voortdurend bereden worden door ongeoefende berijders, tegenspartelende
kinderen die door hun ouders toch op de ponyrug gezet worden (voor foto) etc.

6 Dieren op markten:
GEMEENTELIJKE VERBOD OP MARKTEN ??????

7 Huisdieren toegelaten:
De dierenwelzijnsraad adviseert om huisdieren toe te laten in ocmw-woningen, bejaardentehuizen,
serviceflats, ...
Het is onredelijk, zelfs onmenselijk om bejaarde mensen te verbieden een hondje of poes te houden.
Het spreekt voor zich dat een bejaardentehuis geen dierentuin moet worden maar met wat
creativiteit kunnen een goede oplossingen gevonden worden.

8 Vuurwerk:
Bij gebruik van vuurwerk dient in een straal van 500 meter rondom het vuurwerk de omwonende te
worden verwittigd en alsook eigenaars van weides zodoende deze hun dieren in veiligheid kunnen
brengen.
Mensen vinden vuurwerk mooi en spannend, maar voor vele dieren is dit een angstaanjagend
verschijnsel.
Sensibilisering van de bevolking is hierbij belangrijk en te raden.
9 schuthokken in weides
In het gemeentelijk politiereglement staat reeds gestipuleerd dat dieren in de weide ten alle tijden
moet kunnen beschikken over een schuthok of natuurlijke beschutting.
Met deze maatregel is Herk-de-Stad qua dierenwelzijn koploper in heel Vlaanderen.
Het blijft wel noodzakelijk dat de politie op de naleving van dit gemeentelijk reglement blijft
toezien.
10 Dierendag:

De leden van de dierenwelzijnsraad zien een grote uitdaging om van de dierendag een gigantische
feest van te maken.
Daarom wil de dierenwelzijnsraad dan ook het nieuwe bestuur vragen om de organisatie van de
dierendag op zich mag nemen.
De leden van de dierenwelzijnsraad gaan hebben al bewezen een puike organisatie te ondernemen
met de Paashondenwandeling.

