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Themabijlage van de gemeente Emmen
dinsdag 6 februari 2007

Emmen

Dieren horen bij de Emmense samenleving
Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners
van Emmen hebben een gezelschapsdier, zoals bijvoorbeeld een hond, kat,

Een dier gevonden?

Provinciaal Dierentehuis
“Het Zwarvershoes” in Beilen

In de Flora- en faunawet staat dat iedere inwoner
verantwoordelijk is voor gewonde dieren.
Heeft u een gewond dier gevonden? Bel dan met
de Dierenambulance: 0900 – 11 22 362.

cavia, konijn. Daarnaast leven in de vrije natuur vele diersoorten. Dieren

De Dierenambulance zorgt vervolgens voor een medische
behandeling en vervoer naar een opvangcentrum. In 2006
heeft de Dierenbescherming in Emmen in totaal 2177 gewonde dieren vervoerd en naar diverse gespecialiseerde opvangadressen gebracht. Het gaat dan om 678 katten, 527 honden
en 972 overige dieren, zoals landbouwdieren en vogels.
De kosten van het vervoer worden deels gefinancierd door de
gemeente. Hiermee wil de gemeente uiting geven aan de
betrokkenheid bij de zorg voor dieren.

horen bij de Emmense samenleving en daarom moeten wij voor ze zorgen.
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken wanneer het
gaat om dierenwelzijn. Als gemeente vinden wij het dierenwelzijn zo belangrijk dat wij verder willen gaan dan alleen onze
wettelijke taken. De gemeente is verplicht om gevonden dieren minimaal twee weken te bewaren en te verzorgen.
Wij vergoeden opvang en verzorging van dieren echter drie
weken. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst
gesloten met het Provinciaal Dierentehuis “Het Zwarvershoes”
in Beilen. Daarnaast is het vervoeren van dieren geen wettelijke taak van de gemeente. De twee dierenambulances van
de dierenbescherming Zuidoost-Drenthe krijgen echter jaarlijks
een vergoeding van de gemeente om dieren te vervoeren.

Jaarlijks worden vanuit Emmen 300 katten en 70 honden voor
langere tijd opgevangen. Slechts 4% van de katten en 25%
van de honden wordt weer opgehaald door hun baasje.
Om het aantal zwerfdieren terug te dringen dragen wij als
gemeente bij aan de jaarlijkse chipactie van de dierenbescherming. Van 12 februari tot en met 9 maart kunt u bij alle dierenartsen in Emmen uw kat tijdens een behandeling gratis
laten chippen. Daarnaast proberen wij door middel van voorlichting het chippen van huisdieren te stimuleren. Gevonden
huisdieren kunnen namelijk door middel van een chipreader
herkend worden. Hierna wordt de eigenaar op de hoogte
gesteld en kan deze het dier ophalen. Kortom: goed zorgen

voor onze dieren vinden wij belangrijk. Mede hierdoor is de
notitie “Zorg voor dieren” 2006-2010 opgesteld. Een notitie
waar wij als gemeente en zeker ik als
wethouder trots op mag zijn.

De eigenaar heeft dan de tijd en de mogelijkheid om het dier
op te halen en bijvoorbeeld te begraven. Wanneer dieren niet
opgehaald worden of niet gechipt zijn, worden zij door het
kadaverbedrijf opgehaald.
Dode huisdieren
Als uw huisdier is overleden, kunt u het dier afgeven bij Area
Reiniging. Wilt u uw huisdier liever begraven of laten cremeren,
dan zijn in de regio voorzieningen aanwezig als een begraafplaats en een crematorium. In Emmen is een dierenbegraafplaats in Zuidbarge, dit is een particulier initiatief.

Dode dieren
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u een dier vindt dat al is
overleden. In dit geval kunt u contact opnemen met Area
Reiniging: 0900 - 234 55 55. De dieren worden vervolgens
opgehaald en er wordt gekeken of de gezelschapsdieren voorzien zijn van een chip. Door middel van een chipreader kan de
eigenaar achterhaald en op de hoogte gesteld worden. Dieren
met een chip worden een week in een koelcel bewaard.

Jenne Holman,
Wethouder gemeente Emmen

Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe
De gemeente Emmen werkt veel samen met de Dieren-bescherming en probeert de Dierenbescherming, waar zij kan, te
ondersteunen. De ondersteuning is terug te vinden in de notitie: “Zorg voor Dieren” 2006-2010. Hierin staat onder andere
dat de dierenambulance jaarlijks een financiële bijdrage krijgt van ¤ 18.000,-

Hinder en overlast

Chipactie

a

b

Zowel gezelschapsdieren als dieren die in de vrije natuur leven
kunnen zorgen voor overlast. Bij de dienst Gebied van de
gemeente Emmen is het meldpunt Openbaar Gebied ondergebracht. Bij dit meldpunt kunt u terecht met meldingen over
het openbaar gebied en om overlast te melden. Het meldpunt
is te bereiken op: (0591) 68 52 12.

c

Honden en katten die buiten lopen, kunnen een chip krijgen.
Een chip is voorzien van een uniek identificatienummer waarmee de hond of kat herkend kan worden. Dit identificatienummer kan gelezen worden met behulp van een chipreader.
Zowel de dierenbescherming als Area Reiniging beschikken
over zo’n chipreader.

De klachten van gezelschapsdieren betreffen vooral agressieve
honden, hinder door loslopende honden en hinder door hondenpoep. Soms is dit al op te lossen door met de eigenaar te
praten. Vaak realiseren mensen zich niet dat andere mensen
last hebben van hun huisdieren. Als praten niks oplost, kunt u
bellen met het meldpunt Openbaar Gebied.

De gemeente heeft deze chipreader gefinancierd om het
belang van chippen aan te geven. Hoewel het chippen van
honden en katten nog niet verplicht is, willen de gemeente en
de Dierenbescherming iedereen oproepen om de hond of kat
te laten chippen. Van een hond of kat die gechipt is kan de
eigenaar gemakkelijk gevonden worden. Hierdoor kunnen
gevonden dieren sneller terug naar hun eigenaar.
Kom uw kat chippen van 12 februari tot en met 9 maart
Tijdens de chipactie van de Dierenbescherming kunt u tussen
12 februari en 9 maart u kat gratis laten chippen tijdens een
behandeling bij een van de dierenartsen in Emmen. Kijk op
www.zuidoostdrenthe.dierenbescherming.nl voor een lijst
met deelnemende dierenartsen.

De Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe is een samensmelting van de afdelingen Emmen en Coevorden. Daarnaast valt ook de
Dierenambulance onder verantwoordelijkheid van de dierenbescherming Zuidoost-Drenthe. Iedereen kent het doel van de
Dierenbescherming: Opkomen voor de belangen van alle dieren. Maar wat doet de Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe precies?

Belangrijke telefoonnummers
Meldpunt Openbaar Gebied gemeente Emmen
telefoon (0591) 68 52 12. Voor meldingen over
overlast en dierenmishandeling.

Dieren die in de vrije natuur leven
Naast gezelschapdieren kunnen ook dieren uit de vrije natuur
overlast veroorzaken. Te denken valt dan aan ganzen, duiven
en bijvoorbeeld kippen. Maar ook beschermde dieren als
steenmarters en roeken. De aanpak van overlast verschilt per
diersoort. Een uitwerking van de aanpak vindt plaats in een
notitie die in 2008 wordt opgesteld.

Dierenbescherming afdeling Zuidoost-Drenthe
telefoon 0900 - 11 22 362 (¤ 0,35 per minuut).
Voor meldingen over gevonden dieren, gewonde dieren,
overlast en dierenmishandeling. Maar ook als u de
Dierenbescherming wilt helpen als vrijwilliger of wilt steunen
door middel van een financiële bijdrage.

d

Het meldpunt
In de eerste plaats zorgt de Dierenbescherming ervoor dat er
op alle werkdagen van 8.00 – 20.00 uur telefonistes zijn die
meldingen op kunnen vangen. Deze meldingen komen binnen
via het speciale nummer: 0900 – 11 22 362. (¤ 0,35 per
minuut). Na 20.00 uur is het nummer ook te bereiken.
De meldingen komen dan binnen bij de meldkamer Drenthe.

f

Dierenambulance
telefoon 0900 - 11 22 362 (¤ 0,35 per minuut).
Voor meldingen over gewonde dieren.

Wethouder Holman biedt de notitie
‘Zorg voor dieren’ 2006 - 2010 aan
Op 19 oktober 2006 heeft de gemeenteraad van Emmen
de notitie “Zorg voor dieren” 2006-2010 vastgesteld.
De initiatiefneemster van de notitie is mevrouw Marjo
Berkman. Op dit moment is mevrouw Berkman
commissielid. Zij heeft een initiatiefvoorstel Integraal
Dierenwelzijnsbeleid ingediend. Vervolgens heeft het
college, op voorstel van wethouder Holman, besloten de
dienst Gebied opdracht te geven een notitie op te stellen.
Op 2 februari 2007 bood wethouder Holman de notitie
aan de dierenbescherming Zuidoost-Drenthe aan.
De dierenbescherming demonstreerde de chipreader.

Area Reiniging
telefoon 0900 - 234 55 55.
Voor meldingen over dood gevonden dieren.
Landelijke inspectiedienst (LID)
telefoon 0900 – 20 21 210 (¤ 0,10 per minuut). Voor meldingen van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing.
a Commissielid Berkman bekijkt vol trotst de notitie
b Commissielid Berkman spreekt het publiek toe
c Wethouder Holman en Commissielid Berkman laten vol
trots de notitie zien
d Het demonstreren van een chipreader
e Het aflezen van de chip bij hond Barney
f Wethouder Holman biedt de notitie aan
de dierenbescherming aan

e

Provinciaal Drents Dierentehuis ’t Zwarvershoes
telefoon (0593) 52 32 32
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het werk van de
Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe of over het beleid van
de gemeente? Kijk dan op www.zuidoostdrenthe.dierenbescherming.nl of op www.emmen.nl onder wonen en leven
bij u in de straat.

Dierenmishandeling
Helaas komt het nog vaak voor, dierenmishandeling. Heeft u
het idee dat een dier in uw omgeving mishandeld wordt, bel
dan met het meldpunt Openbaar Gebied (0591) 68 52 12 of
met de Dierenbescherming 0900 – 11 22 362 (¤ 0,35 per
minuut). Daarnaast kunt u ook bellen met het Meldpunt
Dierenmishandeling en – verwaarlozing van de Landelijke
inspectiedienst (LID), telefoonnummer 0900 – 20 21 210
(¤ 0,10 per minuut).

De Dierenambulance
De afdeling Zuidoost-Drenthe beschikt over twee ambulances.
Deze ambulances staan 24 uur per dag paraat om dieren in
nood te helpen. Als u een dier in nood aantreft, kunt de
Dierenambulance oproepen via het nummer 0900 - 11 22 362
(¤ 0,35 per minuut).
Voorlichting
De Dierenbescherming probeert zo veel en zo vaak mogelijk
voorlichting te geven over hun werk. Zij doen dit onder andere
op scholen, bij verenigingen en op markten en braderieën.

Zwerfdieren
In Zuidoost-Drenthe zijn, evenals in andere delen van het land,
veel zwerfdieren. De dierenbescherming probeert de problemen
rondom deze dieren op te lossen. Voor jonge kittens gaat
de dierenbescherming bijvoorbeeld op zoek naar een
kittengastgezin.
Kids for Animals
De Dierenbescherming heeft ook een jeugdclub, Kids for
Animals. Voor deze jeugdclub worden volop activiteiten
georganiseerd.
Dit is slechts een kleine greep uit de activiteiten van de
Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe. Deze activiteiten
worden uitgevoerd door 35 gemotiveerde vrijwilligers. Heeft
u ook interesse in een vrijwilligersbaan als chauffeur van de
Dierenambulance, telefonist of jeugdwerker? Of wilt u de
Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe financieel steunen?
Neem dan contact op met het meldpunt. Wilt u meer lezen
over de Dierenbescherming Zuidoost-Drenthe? Kijk dan op:
www.zuidoostdrenthe.dierenbescherming.nl.

eMMen Maakt Meer Mogelijk

