MEMORANDUM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Alhoewel dierenwelzijn sinds de jongste staatshervorming een
regionale bevoegdheid is, blijven de gemeenten verantwoordelijk
voor tal van belangrijke thema’s.
Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in onze samenleving.
En heel terecht. De problemen van dierenwelzijn doen zich bij
wijze van spreken voor, voor de mensen hun voordeur. In hun
naaste omgeving, in hun straat, in hun gemeente.
Denk maar eens aan het beheer van zwerfdieren, evenementen
waarmee dieren betrokken zijn, gevallen van mishandeling
waarvoor de tussenkomst van politie vereist is, het verbod van
huisdieren houden in huurwoningen enz…
Dergelijke problemen negeren of onder de mat vegen geeft alleen
maar ergernis en frustaties. De publieke opinie hecht inmiddels
veel belang aan dierenwelzijn.
Een weldoordacht dierenwelzijnsbeleid voeren biedt daarmee een
antwoord op de noden en steeds luidere oproepen van de inwoners
en heeft zo een rechtstreekse impact op het leven van alle dieren
en zijn inwoners.
Het gemeente of stadsbestuur staat het dichtst bij de mensen. Een
gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid kan dan ook heel duidelijk
tegemoet komen aan de noden en verzuchtingen van de inwoners
van de gemeente, die geconfronteerd worden met klachten en
problemen met dieren.
Dit memorandum bundelt dan ook voorstellen en verwachtingen
van de gemeentelijke dierenwelzijnsraad van Herk-de-Stad met
betrekking tot een diervriendelijk beleid op plaatselijk niveau dat
de laatste jaren in het slop geraakte.
Ons motto: wat goed is voor de dieren, is goed voor de mensen.
BELEID VOEREN VOOR EEN DIERVRIENDELIJK HERK-DE-STAD.

1. Een schepen voor dierenwelzijn.
Het is erg belangrijk om een eigen schepen voor dierenwelzijn te hebben.
Vorige legislatuur hadden we die, maar deze werd in de huidige
legislatuur afgeschaft.
Met een eigen schepen krijgen de belangen van dieren automatisch meer
aandacht. Door de bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ bij naam te noemen, toont
men dat men belang hecht aan de dierenwelzijnsproblematiek en kan een

beleidsplan, die naam waardig, op dat gebied uitgewerkt en gevoerd
worden. Ook op gemeentelijk niveau kan er heel wat gebeuren voor een
meer en beter dierenwelzijn.
2. Een ambtenaar aan te stellen die het dierenwelzijnsbeleid op de stad
behartigt en die als meldpunt voor dierenverwaarlozing en/of
dierenmishandeling fungeert, en om nauw samen te werken met de
contactpersoon die door de politiezone werd aangesteld om het
dierenwelzijn te behartigen. Dit moet uiteraard een gemotiveerd persoon
zijn die bereid is samen te werken met dierenbeschermings- en
dierenrechtenorganisaties. De ambtenaar moet tevens een aanspreekpunt
zijn voor de inwoners over problemen en klachten over dierenwelzijn in
de gemeente. Het moet ook iemand zijn op de hoogte van de
dierenwelzijnswetten of zich minstens verdiepen in deze, en toekijken op
de naleving van die wetten en optreden waar mogelijk preventief maar
ook repressief.
3. In Vlaanderen is de kattensterilisatie thans verplicht. De gemeentelijke
dierenwelzijnsraad vraagt een jaarlijkse informatiecampagne te
organiseren die de inwoners van de stad moet overtuigen om, wie katten
houdt, bewust te maken van de zin en de noodzaak van de nieuwe wet.
Het (zwerf) kattenprobleem wordt veroorzaakt door katteneigenaars, die
hun huisdier niet laten steriliseren en de natuur z’n gang laten gaan. Heel
wat mensen dumpen systematisch nesten jonge katten in asielen of laten
de kittens gewoon aan hun lot over, waardoor een zwerfkattenprobleem
gecreëerd en in stand gehouden wordt. Dit leidt dan tot het dagelijks
drama voor de asielen die één op twee gezonde katten moeten laten
inslapen.
Een gemeente die dierenwelzijn hoog in het vaandel draagt, stimileert
particulieren ook om hun huiskatten te laten steriliseren door een
voorlichtingscampagne op touw te zetten of door fnanciële incentives.
Voor de sensibilisering kan terug de ‘Valentijnsactie’ van vorige
legislatuur in het leven worden geroepen die kortingbonnen voor de
ingreep bij de dierenarts toekent.
4.De beslissing te handhaven om alleen circussen zonder wilde dieren op
het grondgebied van de stad toe te laten. Wij pleiten voor circussen die
de bezoekers meeslepen in de magie van het circus zonder dat daar
dieren aan te pas komen. Een gemeente die de circussenproblematiek
ernstig neemt, laat enkel circussen met gedomesticeerde dieren of geen
dieren toe.
5. De overlast van hondenpoep op straat in te dijken door het aanleggen
van voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen.
Het opruimen van hondenpoep stimuleren door middel van voorlichting,
het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en zeker meer en in
alle wijken en dichtbevolkte straten en pleinen aangepaste afvalbakken
voor hondenpoep te plaatsen.

6. Een hondenlosloopweide creëren in het centrum van Herk-de-Stad. De
gemeentelijke dierenwelzijnsraad vraagt al een hele tijd een zogenaamde
losloopzone in het centrum waar honden, in alle veiligheid, vrij kunnen
rondlopen. Die zone moet uiteraard groot genoeg zijn en goed
onderhouden worden.
7. De verkoop van katten en honden op de openbare markt is al sinds
1995 bij wet verboden. De gemeentelijke dierenwelzijnsraad vraagt dan
ook toe te zien dat het verbod op gezelschapsdieren op de wekelijkse
markt of de jaarmarkten of in dierenwinkels (konijnen, hamsters, ratten,
muizen enz…) te verkopen gerespecteerd wordt.
8. Dieren horen echt niet thuis op kermissen. We denken dan vooral aan
kermiskramen met pony’s die vandaag de dag op veel tegenkanting van
het grote publiek kunnen rekenen .
De gemeente zal asap een verbod invoeren voor dieren op de kermissen
en dus geen vergunning meer verlenen aan kermiskramen met pony’s
zodat deze dieren een leven waarin ze continu rondjes moeten lopen
bespaard blijven.
En tot de invoering van het verbod toezien op de wijze van transport en
huisvesting tijdens en na het transport. Eveneens zal er voor gezorgd
worden minimaal een verzorgd grasveld of terrein te voorzien waar de
pony’s kunnen loslopen tijdens de sluitingsuren van de kermis en controle
uitvoeren op hun algemene verzorging.
9. De gemeentelijke dierenwelzijnsraad wil dat de gemeente een verbod
oplegt op het weggeven van dieren bij loterijen!
10. De beslissing voor aansluiting bij het asiel van Sint-Truiden te
handhaven.
11. De beslissing voor de wilde kattensterilisatie bij het asiel van SintTruiden te handhaven.
12. Rituele slachtingen moeten in een erkend slachthuis gebeuren. De
gemeente moet toezien op een strikte toepassing van het verbod op
rituele thuisslachtingen.
13. De gemeentelijke dierenwelzijnsraad pleit er hevig voor om
huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden
of servicefats. En daar waar de stad geen beslissingsrecht heeft alles in
het werk te stellen of te onderhandelen om deze maatregel te bekomen.
Vanuit menselijk standpunt is het erg emotioneel en bedenkelijk om de
regel te handhaven en de mensen te verplichten zich te ontdoen van hun
huisdier wanneer de persoon in kwestie verhuist naar een sociale woning
of servicefat.
14. Niemand is gebaat bij teveel duiven in de gemeente. Een gemeente
met oog voor dierenwelzijn zal daarom een diervriendelijke aanpak voor
het beheer van de duivenpopulatie uitwerken.

15. In de gemeentelijke infokrant de 3540, regelmatig artikels te
publiceren met tips over dierenwelzijn, en de bevolking regelmatig te
vragen gevallen van dierenverwaarlozing en/of mishandeling te melden.
16. Er voor te zorgen dat wanneer er maaltijdvoorzieningen aangeboden
worden er minstens één volwaardige vegetarische maaltijd voorzien is.
17. Een algemeen verbod uitvaardigen voor vuurwerk.
Velen vinden vuurwerk magisch. Maar die plotse en luide knallen
bezorgen de dieren veel stress en is dit een angstaanjagend verschijnsel.
Ze lopen in paniek weg van het lawaai en de plotse lichtfitsen. Zo
geraken ze verloren en/of gewond.
De gemeentelijke dierenwelzijnsraad eist dan ook het uitdrukkelijk
verbod op het gebruik van vuurwerk op te nemen in het politiereglement.
Indien men in de gemeente toch vuurwerk wil afsteken tijdens een
evenement, kan men voor geluidsarm vuurwerk kiezen.
18. Om een diervriendelijke toekomst te garanderen moeten onze
jongeren leren omgaan met dieren. De gemeente zal educatieve projecten
opzetten om de leerlingen in de scholen bewust te maken van
dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van kennis voor
dieren en empathie en respect voor alle levende wezens.
19. Een bijenvriendelijk Herk-de-Stad.
Wilde bijen en honingbijen hebben het de laatste jaren zwaar te verduren.
Niet alleen door de Varoamijt maar ook door verstedelijking en
pesticides. Daarom vraagt de gemeentelijike dierenwelzijnsraad om alles
in het werk te stellen om deze bloesembevruchters te ondersteunen. Dit
kan heel eenvoudig door planten en struiken zoals klaversoorten, bramen,
zonnebloemen, wilde korenbloem, lavandula… in het straatbeeld en
parken te plaatsen.
Er zijn heel wat planten en struiken ideaal die hiervoor in aanmerking
komen en die onze gemeente bovendien een feurige uitstraling geven.
Kies voor het klaverblad rond bomen, plaats insectenhotels doorheen de
gemeente, steun en stimuleer lokale imkers. Informeer en sensibiliseer de
inwoners via de 3540, organiseer de week van de bij in de scholen en
verbiedt het gebruik van niet-biologische pesticides. Zorg bovendien voor
een ambtenaar die op de hoogte is van het bijenverhaal !!!
19. De gemeentelijke dierenwelzijnsraad efectief mee te betrekken en
advies vragen, en mee te betrekken in de bespreking van alle
gemeentelijke beleidsnormen welke dieren aanbelangen.

