PERSBERICHT
Herk-de-Stad pakt uit met reglement op het houden van dieren
Dat Dierenwelzijn in Herk-de-Stad een hot item is, is al langer geweten. In Herk-de-stad proberen we
al jaren om mens en dier harmonieus te laten samenleven.
Herk-de-Stad was immers de eerste Limburgse gemeente met een eigen stedelijke adviesraad voor
Dierenwelzijn. Dat deze adviesraad niet stil heeft gezeten, is nu ook een feit. Op 13 september 2010
keurde de Gemeenteraad immers een politiereglement goed op het houden van dieren in Herk-deStad.
Trotse Schepen van Dierenwelzijn Magda Raemaekers, licht het initiatief van de Herkse vrijwilligers
met een hart voor dieren toe.
“Allereerst zou ik de mensen van de stedelijke dierenwelzijnsraad toch even willen bedanken voor
hun inzet en doorzetting. Geen enkele andere Vlaamse gemeente heeft een reglement dat zo
uitgebreid en verregaand is en dat dierenleed zo duidelijk een halt toe roept. En het gaat niet alleen
om het beschermen en verzorgen van dieren, ook aan de veiligheid van de mens werd gedacht!”
Wat staat er in het reglement?
Magda Raemaekers: “Laat me toe om even te verduidelijken dat er in onze stad twee reglementen
van toepassing zijn die het omgaan met, en het houden van dieren regelen.
Er is enerzijds de politieverordening houdende bestraffing van overlast met een administratieve
geldboete.
Hierin zijn een aantal zaken opgenomen inzake dierenwelzijn die vanaf nu onmiddellijk met een
administratieve sanctie bestraft kunnen worden. Denk maar aan : de poep op de stoep. In Herk-deStad wordt dit onmiddellijk bestraft. Eigenaars van honden zijn verplicht om een zakje (recipiënt) bij
te hebben om de uitwerpselen van hun hond te kunnen verwijderen. Maar we gaan zelfs verder. In
Herk-de-Stad moet je met je hond aan de leiband wandelen op alle openbare plaatsen. Gevaarlijke
honden moeten ook gemuilkorfd worden. In al deze gevallen kan de politie onmiddellijk optreden en
een boete uitschrijven.
Anderzijds hebben we het tweede reglement op het houden van dieren. In dit reglement leggen we
eigenaars van dieren immers verplichtingen op over o.a. de huisvesting van hun dieren.
Zo verplichten we de eigenaars van honden om er voor te zorgen dat er, wanneer ze buitenshuis
gehouden worden, ze zouden beschikken over een slaap- en nachthok. In onze stad zullen in de
weiden binnenkort ook schuthokken in het straatbeeld verschijnen. Houders van een beperkt aantal
nutsdieren moeten er immers voor zorgen dat deze dieren in geval van koude of hitte beschermd

worden door een schuthok. Dit is in Vlaanderen uniek! We zijn de eerste Vlaamse gemeente die deze
verplichting oplegt!
Verder staat in het nieuwe reglement dat honden bijvoorbeeld ook niet aan een ketting mogen
gelegd worden. Deze barbaarse praktijken dateren vanuit de middeleeuwen, maar anno 2010
kunnen we dit niet langer tolereren.”
Wat na dit reglement?
Magda Raemaekers: “Allereerst verwacht ik nu van onze politie dat ze toezicht zullen houden en
sanctioneren op het niet naleven van het reglement. Maar daar twijfel ik niet aan. Want de
samenwerking met onze politiediensten is optimaal,. Wij beschikken over een politiedienst met een
warm hart voor dieren, waarvoor ik hen niet genoeg kan danken.
Maar samen met de dierenwelzijnsraad wil ik zeker nog verder gaan. Het huidige reglement is
slechts een begin. Nu moeten we dieper op de materie ingaan en het reglement verfijnen. In de
toekomst mag je dan ook nog aanvullingen verwachten in verband met het rituele slachten, de
kermispaardjes, de verplichte sterilisatie van katten, de overlast van duiven, … We zijn met niets
begonnen in 2008. Vandaag staan we al heel wat verder en de enthousiastelingen van de
dierenwelzijnsraad staan klaar om tot het uiterste te gaan. Dierenwelzijn zal in Herk-de-Stad een hot
item blijven!”
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