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1

INLEIDING

Dieren behoren bij de samenleving. Zonder dieren zou de stedelijke omgeving aanzienlijk inboeten
aan levendigheid, waarde en veelzijdigheid. Tegenover de dieren hebben wij als mens verplichtingen.
Wij hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat dieren in een dorp of stad in hoge mate van de mens
afhankelijk zijn. Maar dieren hebben ook een eigenwaarde, een intrinsieke waarde die onafhankelijk is
van hun nut (of schade) voor de mens.
De laatste jaren staat het welzijn van de dieren in steeds grotere belangstelling van de (lokale)
politiek. Op dit moment zijn er 19 gemeenten in ons land die dierenwelzijn als onderdeel van het
gemeentelijke beleid hebben gemaakt. Bij ons in de regio zijn dit onder meer de gemeenten Zaanstad,
Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard.
Deze nota is bedoeld als uitwerking van de paragraaf Dierenwelzijn (par. 8) in ons collegeprogramma
2006-2010. Hierin staat ‘’Dierenwelzijn in de breedste zin van het woord is een onderwerp dat op de
Heemskerkse politieke agenda nog geen prominente rol heeft gehad. In deze collegeperiode zal
daarom worden gewerkt aan het totstandkomen van een notitie dierenwelzijn’’.
De gemeente heeft naast een morele verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren ook een juridische
verantwoordelijkheid. Dieren die in de gemeente gevonden worden vallen volgens het Burgerlijk
Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De opvangplicht van
de gemeente is niet beperkt tot honden en katten. Het gaat om alle gevonden dieren die vermoedelijk
een eigenaar hebben (gehad). Het kan dus ook gaan om een konijn of schildpad die is ontsnapt.
De nota is een gemeentelijke dierenwelzijnnota en aldus beperkt deze zich tot de Heemskerkse
situatie. Daarom geen standpunten ten aanzien van het doodknuppelen van zeehonden, de bioindustrie of onnodig lange veetransporten. Dit om de doodeenvoudige reden dat deze zaken zich niet
op Heemskerks grondgebied afspelen.
1.1

Opbouw van de nota

In deze notitie wordt in kaart gebracht wat er op dit moment in de gemeente Heemskerk is op het
gebied van dierenwelzijn en worden beleidsstandpunten ingenomen en maatregelen voorgesteld over
hoe en op welke punten wij het dierenwelzijn binnen de grenzen van Heemskerk kunnen bevorderen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde.
• Wettelijk en bestuurlijk kader;
• Dierenbescherming;
• Dierenambulance;
• Kerbert dierentehuis asiel;
• Knaagdierencentrum Heiloo;
• Circussen;
• Harddraverij;
• Vissen en hengelsport;
• Dieren in de gemeente (honden, egels, vlinders en amfibieën);
• Kinderboerderij Dierendorp.
In het laatste hoofdstuk worden beleidsstandpunten gegeven en maatregelen voorgesteld die, binnen
de geldende financiële kaders, in 2007 verder uitgewerkt worden.
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WETTELIJK EN BESTUURLIJK KADER

Het belangrijkste landelijk wettelijk kader op het gebied van dierenwelzijn is de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren (GWwD). Deze wet is in 1992 in werking getreden. Daarnaast is de Flora en
Faunawet van belang. De GWwD gaat uit van erkenning van de intrinsieke waarde van dieren. Dat
houdt in dat dieren met respect behandeld moeten worden en dat dieren niet nodeloos in hun welzijn
mogen worden benadeeld. Deze wet heeft tot uitgangspunt dat het verboden is dieren onnodig pijn te
doen, letsel te veroorzaken, de gezondheid of het welzijn te beschadigen en dieren de nodige zorg te
onthouden, te doden of een dier als prijs, gift of beloning uit te reiken.
De Flora- en faunawet is in 2002 in werking getreden. Deze wet biedt samen met de
Natuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste kader voor de bescherming van in het wild levende
dieren.
Naast deze twee kaderstellende voorschriften is er nog een aantal overkoepelende wetten en
regelgevingen van kracht die (indirect) ook bescherming bieden aan de dieren in onze gemeente. Dit
betreft de Europese regelgeving: De Vogelrichtlijn (bescherming en beheer van alle op het
grondgebied van de Europese Unie (EU) in het wild levende broed -en trekvogels en hun habitat) en
de habitatrichtlijn (ten behoeve van het in stand houden van voor de EU van belang zijnde dieren - en
plantensoorten en hun habitat).
Op nationaal niveau zijn er de eerder genoemde Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en
het vastgelegde Nationaal Ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld Ecologische hoofdstructuur)
Ook de lokale overheid kent verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn. Waar de rol van
de Rijksoverheid vooral ligt in wetgeving, ligt die van de gemeente meer in de voorwaarde
scheppende sfeer (ondersteuning regionale asielen, dierenambulance en andere
dierenwelzijnsorganisaties).
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DIERENBESCHERMING AFDELING IJMOND

De Dierenbescherming afdeling IJmond is één van de ca. 100 afdelingen van de landelijke
Dierenbescherming. Heemskerk bevindt zich binnen het werkgebied van de afdeling IJmond. Deze
afdeling concentreert zich in haar dagelijkse activiteiten op de drie kerntaken van de landelijke
Dierenbescherming. Dit zijn achtereenvolgens:
• Dierennoodhulp;
• Toezicht dierenwelzijn;
• Maatschappelijke beïnvloeding;
• Politieke beïnvloeding.
Klachten over dierenmishandeling en verwaarlozing worden in eerste instantie gemeld bij de
Dierenbescherming. Educatie is een belangrijk middel om problemen op het gebied van dierenwelzijn
te voorkomen. Vanuit Heemskerk komen ongeveer 16 meldingen per jaar binnen over verwaarlozing
van katten, honden, paarden, geiten en schapen. Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (24 september 1992) is dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren strafbaar gesteld. De
dierenbescherming heeft een signalerende functie ten aanzien van dierenmishandeling en
verwaarlozing van dieren. De politie en de Landelijke Inspectiedienst hebben opsporingsbevoegdheid
en kunnen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing optreden. Om het melden van
dierenmishandeling en – verwaarlozing makkelijker te maken, heeft de Dierenbescherming één
meldnummer voor heel Nederland (0900-2021210).
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DIERENAMBULANCE

Dierenambulance Kennemerland is gevestigd in Heemskerk en vervuld al jaren een zeer nuttige
functie. Voor transsport van gewonde en zwervende dieren is de Dierenambulance Kennemerland de
aangewezen instantie waar inwoners van Heemskerk een beroep op kunnen doen. Een belangrijke
functie is het vervoeren van gewonde dieren naar de dierenarts. Andere taken zijn het ophalen en
onderbrengen van zwerfdieren in het Kerbert Dierentehuis, het Knaagdierencentrum,
Vogelopvangcentrum Zaanstreek in Krommenie en het vervoer van gestorven dieren naar een
crematorium of begraafplaats. Ook wordt de Dierenambulance ingeschakeld om kadavers van de weg
te verwijderen. In vooral de zomermaanden houdt de dierenambulance zich verder bezig met het
verwijderen van dode vissen en eenden als gevolg van botulisme. De Dierenambulance is een
zelfstandige stichting die los staat van de Dierenbescherming. Voor elke rit binnen de gemeente
Heemskerk wordt een vergoeding door de gemeente aan de Dierenambulance betaald.
Voorheen ontving de dierenambulance een subsidie, deze wordt in de begroting 2007omgezet in
‘’dienstverlening/ uitbestede werkzaamheden’’. Dit wordt per jaar geregeld op basis van de werkelijk
gemaakte kosten.
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STICHTING KERBERT DIERENTEHUIS

De gemeente Heemskerk heeft een wettelijke plicht (Burgerlijk Wetboek, boek 5 artikel 8 lid 3) om
dieren die kennelijk geen eigenaar hebben, op te vangen en in afwachting van de eigenaar twee
weken te verzorgen. Deze twee weken is een wettelijke termijn. Deze taak (voor honden en katten) is
door de gemeente overgedragen aan Stichting Kerbert Dierentehuis te IJmuiden. Per jaar worden er
gemiddeld 200 katten en honden uit Heemskerk door het asiel opgevangen, met een piek in de
zomermaanden. Het asiel ontvangt hiervoor een vergoeding van de gemeente (voor 2006 was deze
€ 10.791,-). Na deze twee weken vervalt het dier aan het asiel en kan het dier herplaatst worden.
Het zou een goede zaak zijn als alle katten en honden zouden worden gechipt. Dit vergemakkelijkt het
terugvinden van de eigenaar bij vermissing en in het kader van dierenmishandeling. In de toekomst
wordt het chippen van huisdieren volgens Europese Richtlijnen verplicht. Wij nemen in de folder
Hondenbeleid en in de gemeentegids 2008 een passage op waarin wordt aangegeven wat de
voordelen zijn van chippen van huisdieren.

5.1

Knaagdierencentrum

Het Knaagdierencentrum in Heiloo heeft als statutaire taak om knaagdieren die zwervend worden
aangetroffen of waarvan de eigenaar niet langer de verzorging op zich kan nemen, op te vangen, te
verzorgen en weer te herplaatsen. Daarnaast heeft het Knaagdierencentrum statutair de taak om het
publiek en de potentiële toekomstige eigenaren van knaagdieren voor te lichten over de juiste omgang
met deze dieren. Mensen die een knaagdier uit het Knaagdierencentrum halen, ontvangen
mondelinge en schriftelijke informatie over de verzorging van de betreffende dieren.
De dieren die in het Knaagdierencentrum worden afgegeven, zijn zowel zwerfdieren als
afstandsdieren. De zwerfdieren worden meestal door de Dierenambulance afgeleverd. Ook komt het
voor dat particulieren die de dieren zwervend op straat hebben aangetroffen en vervolgens
rechtstreeks of na vergeefse pogingen om ze in hun eigen gemeente ergens onder te brengen, naar
het Knaagdierencentrum overbrengen.
De afstandsdieren zijn deels afkomstig van particulieren die er niet langer voor kunnen zorgen. Een
ander deel is afkomstig van mensen die op bevel van de GGD of de woningbouwvereniging afstand
van hun dieren moeten doen. Ook worden door de politie in beslag genomen dieren bij het
Knaagdierencentrum afgeleverd. Zo zijn in 2006 ruim 20 cavia’s uit Heemskerk in het
Knaagdierencentrum opgenomen, afkomstig van een particulier die mentaal niet langer in staat was al
deze dieren te verzorgen.
Voor de opvang van knaagdieren bestaat nog geen regeling. Gelet op de wettelijke verplichting zou
deze instelling een betaling per geleverde dienst moeten krijgen. Er worden gemiddeld 40
knaagdieren per jaar vanuit Heemskerk gebracht naar het Knaagdierencentrum. De kosten voor
opvang bedragen € 35,- per knaagdier.
Uitgaande van een gemiddeld aantal dieren van 40 (peildatum 2006) wordt voorgesteld het
Knaagdierencentrum Heiloo jaarlijks een bedrag van € 1.400,- uit te keren voor geleverde diensten.
Vergelijkbaar met de Dierenambulance zal verrekening plaatsvinden op basis van het werkelijke
aantal aangeleverde knaagdieren, gerekend over drie jaar. Het bedrag wordt betaald uit het budget
‘’dierenbescherming/destructie’’ (rekening categorie 61501040/61501050).

8

6

CIRCUSSEN

Eenmaal per jaar wordt er vergunning verleend voor een circus binnen onze gemeente. Omdat er
meerdere aanvragen per jaar zijn, wordt een vergunning verleend op basis van een roulatiesysteem.
Over circussen in relatie tot het welzijn van dieren die hierin optreden, bestaan diverse meningen.
De heersende opinie is echter dat circusacts met wilde dieren een aantasting vormen van het
dierenwelzijn en hierbij de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier negeren.
Afgezien van het feit of wij wel of geen vergunning willen verlenen aan een circus met wilde dieren, is
dit juridisch niet mogelijk. Gemeenten hebben een autonome regelgevende bevoegdheid, die onder
meer wordt begrensd door regelingen van hogere overheden. De Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren is zo’n wet. Deze wet is uitputtend bedoeld voor dierenwelzijn en vanuit het gemeenterecht
vloeit voert dat gemeenten niet bevoegd zijn om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn autonome
regels over dieren te stellen. Gemeenten hebben wel de bevoegdheid om met andere oogmerken
regels te stellen inzake dieren, mits deze regels niet in strijd zijn met de normen in de Gezondheidsen welzijnswet voor dieren. Zo kunnen wij wel regels stellen over circussen in het belang van de
openbare orde of veiligheid.
De gemeente Winschoten durft het aan om circussen met wilde dieren toch te weigeren en vormt
hierin een uitzondering. Zij hebben als eerste gemeente in ons land besloten circussen met wilde
dieren niet meer toe te laten binnen de gemeentegrenzen. Zij hebben dit gedaan door dierenwelzijn
als weigeringgrond op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Omdat dierenwelzijn
geen criteria in de APV kan zijn, ontlokken zij hiermee hoogstwaarschijnlijk een (proef)proces. Ook de
gemeenten Zaanstad, Andijk en Amsterdam onderzoeken de mogelijkheid om circussen met (wilde)
dieren te weren.
Wij stellen voor de ontwikkelingen op het gebied van circussen met wilde dieren te volgen en ons uit
te spreken tegen het optreden van wilde dieren in circussen omdat wij van mening zijn dat zelfs met
de beste wil van de wereld, het welzijn van dieren in een mobiel bedrijf als het circus onmogelijk
geborgd kan worden. Voorgesteld wordt om zodra zich ontwikkelingen op dit gebied voordoen en een
aparte weigeringgrond geformuleerd kan worden m.b.t. het gebruik van (wilde) dieren ter vermaak,
deze verandering doorgevoerd wordt bij de eerstvolgende herziening van de APV en zullen wij vanaf
dat moment geen vergunning meer verlenen aan circussen met wilde dieren.
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6.1

De Harddraverij

Op de eerste donderdag van september wordt op een deel van de Marquettelaan de jaarlijkse
kortebaandraverij vereden. Een kortebaan draverij wordt verreden volgens het afvalsysteem, één
tegen één, over een baan van 300 meter. Maximaal mogen er 24 paarden meedoen, welke één tegen
één tegen elkaar in actie komen. De harddraverij wordt gehouden onder voorwaarde van de
Nederlandse vereniging Draf- en Rensport (NDR). Deze vereniging legt regels op aan de locale
harddraverij vereniging Heemskerk en houdt toezicht op de naleving van de regels betreffende onder
meer het welzijn van de paarden. Voorbeeld hiervan is dat er een dierenarts en hoefsmid aanwezig
moet zijn bij wedstrijden.
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VISSEN EN HENGELSPORT

De enige hengelsportvereniging die actief is in Heemskerk is hengelsportvereniging Het Snoekje.
Buiten het feit dat de leden van de visvereniging gebruik maken van gepacht gemeentelijk viswater,
helpen zij ons bij het bewaken van de visstand en bij het overzetten van de vis bij het droog baggeren
van waterpartijen. Kortgeleden is de pachtovereenkomst met Het Snoekje vernieuwd en er lopen
verzoeken tot uitbreiding van de pachtrechten. In 2007 worden met Het Snoekje voorstellen
besproken om het weidelijk (humaner) hengelen te stimuleren en hierop toezicht te laten houden door
Het Snoekje. Met Het Snoekje worden deze voorstellen in het eerste kwartaal van 2007 besproken en
uitgewerkt.
Op grond van de vorig jaar gewijzigde Visserijwet 1963 is per 01-01-2007 de Sportvisakte vervallen en
vervangen door de Vispas, welke tevens dient als bewijs van lidmaatschap van een
hengelsportvereniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Alleen deze leden mogen in
Heemskerk vissen in water dat aan Het Snoekje is verpacht. Bij wangedrag of het niet houden aan de
voorschriften kan een lid worden geroyeerd en komt niet meer in aanmerking voor een Vispas.

7.1

Beheer en onderhoud

Bij inzet van de maaiboot in ondiepe waterlopen kan vooral bij een te hoge watertemperatuur massale
vissterfte optreden. Dit komt omdat door de opgedwarrelde bagger het warme water snel zuurstofloos
wordt en de vissen opgejaagd worden door de maaiboot. Er zal dus voldoende gebaggerd moeten
worden, uitstel van het baggerprogramma kan tot vissterfte (maar ook blauwalgen en botulisme)
leiden. Bij het opstellen van het baggerbestek zal rekening gehouden moeten worden met het
beschermen van vissen (en amfibieën). Verder zijn optredende overstorten bij hevige regenval zeer
risicovol voor massala vissterfte, het programma voor aanleg van Bergbezinkbassins helpt overstorten
te voorkomen.
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8

HONDEN

Momenteel zijn er in Heemskerk 2.000 geregistreerde hondenbezitters. In de APV (art.2.4.7,
loslopende honden en art. 2.4.18 verontreiniging door honden) is opgenomen aan welke
verplichtingen een hondenbezitter (op straat) dient te voldoen.
In het in 2006 vastgestelde hondenbeleid is opgenomen dat er 21 losloopplaatsen zijn waarop honden
vrij mogen rennen en waarbij hun uitwerpselen niet opgeruimd hoeven worden. ReinUnie zorgt er in
de zomermaanden voor dat de losloopplaatsen wekelijks worden schoongemaakt en in de
wintermaanden om de week.
Wat op dit moment ontbreekt, is voorlichting op het gebied van het (nieuwe) hondenbeleid. Zo heeft
de gemeente Alkmaar een voorlichtingskrant gemaakt voor hondenbezitters die hondenbelasting
betalen. In deze krant worden niet alleen de losloopgebieden duidelijk genoemd, maar hierin zijn ook
andere onderwerpen opgenomen. Informatie over de consequenties van de aanschaf van een hond
en over het volgen van gedragscursussen kan problemen voorkomen.
Voor geregistreerde en nieuwe hondenbezitters zullen wij de oude informatiebrochure hondenbeleid
Heemskerk ‘’een beetje baas ruimt op‘’ herschrijven. In deze folder zullen de hondenlosloopplaatsen
worden genoemd, aangevuld met onder meer informatie over het chippen van honden.

9

IN HET WILD LEVENDE DIEREN

Vooral daar waar het buitengebied de stedelijke omgeving raakt (overgangen tussen verschillende
biotopen), leven een groot aantal in het wild levende dieren. Voorbeelden van in Heemskerk in het
wild levende dieren zijn egels, vlinders, amfibieën en vogels.
Egels staan op de lijst van beschermde dieren van de Natuurbeschermingswet. Hun aanwezigheid in
parken en grote tuinen kan bevorderd worden door blader- of takkenhopen te laten liggen. Een goed
voorbeeld hiervan zijn takkenrillen die bij begraafplaats Eikenhof zijn opgestapeld. Ook het laten
liggen van bladeren in bosplantsoen is gunstig voor egels. Verder hebben egels (en vele andere
dieren) moeite met steile oevers, wanneer zij in het water zijn beland. Ecologische oevers, zoals
aangelegd in Park Assumburg, zijn voorbeelden van hoe een juiste inrichting van invloed kan zijn op
het welzijn van dieren.
De aanwezigheid van vlinders is te bevorderen door af en toe stukjes onkruid (brandnetel) te laten
staan en door het aanplanten van bloemdragende heesters, zoals Buddleja’s en Heliotroop. In onder
meer park Assumburg wordt deze vorm van beheer uitgevoerd (zie beheerplan Assumburg).
Op het gebied van amfibieënbescherming is vorig jaar met behulp van de provincie Noord –Holland en
het PWN een faunapassage aan de Marquettelaan aangelegd. Ook kleine zoogdieren en insecten
profiteren van deze faunapassage. De wens is om op termijn ook een faunapassage op de Oosterweg
aan te leggen.
Voor wat betreft maatregelen ter bevordering van vogels zijn er 50 woningen in de Broekpolder
uitgevoerd met een neststeen, speciaal voor gierzwaluwen. Deze holle stenen zijn geplaatst op
voorstel van de Vogelwerkgroep Castricum. De stenen zijn te vinden op de achtergevel van de rij
woningen aan de Waddenlijn. De nesten hebben een afmeting van 26 x 18 x 25 centimeter. Er komen
in de Wadden nog meer nesten, het worden er in totaal 82. Een aanbeveling is om bij nieuwbouw aan
de bouweis toe te voegen dat er nestgelegenheid wordt gerealiseerd voor mussen of gierzwaluwen.
Verder is in de Flora- en faunawet een verbod opgenomen op het kappen van bomen tijdens het
broedseizoen dat loopt van maart tot en met juni.
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KINDERBOERDERIJ DIERENDORP

Kinderboerderij Dierendorp is aangelegd in 1971 om gehoor te geven aan een toenemende behoefte
van jong en oud om in contact te komen met boerderijdieren in een verstedelijkte omgeving.
Eind augustus 2006 is de kinderboerderij door de Gezondheidsdienst van Dieren uitgebreid getoetst
op onder andere Arbowetgeving, Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, Dieren
geneesmiddelenwet, Meststoffenwet, Destructiewet en Warenwet. In alle gevallen voldeed de
boerderij aan de normen en geeft daarmee aan professioneel bezig te zijn.
Verder wordt er voldaan aan landelijke richtlijnen ten aanzien van dierverzorging, hygiëne voor
personeel, bezoekers en dieren, milieueisen en overige wet- en regelgeving voor de Dierhouderij.
In 2005 resulteerde dit in het Keurmerk erkende Kinderboerderijen van het SKBN.
Recent heeft Dierendorp als vierde kinderboerderij in Nederland ook het keurmerk 'Goed voor Elkaar'
ontvangen van de Vereniging Stadswerk Nederland, VMK en Stichting Kinderboerderijen Nederland
SKBN.
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BELEIDSSTANDPUNTEN EN MAATREGELEN

Vanuit de nota Dierenwelzijn nemen wij de volgende beleidsstandpunten in:
•

•

•
•

De ontwikkelingen op het gebied van circussen met wilde dieren te volgen en ons uit te
spreken tegen het optreden van wilde dieren in circussen. Dit omdat wij van mening zijn dat
zelfs met de beste wil van de wereld, het welzijn van dieren in een mobiel bedrijf als het circus
onmogelijk geborgd kan worden. Zodra zich ontwikkelingen op dit gebied voordoen en een
aparte weigeringgrond geformuleerd kan worden m.b.t. het gebruik van (wilde) dieren ter
vermaak, zal deze verandering worden doorgevoerd bij de eerstvolgende herziening van de
APV en zullen wij vanaf dat moment geen speelvergunning meer verlenen aan circussen met
wilde dieren.
Voldoende baggeren van onze waterpartijen. Uitstel van het baggerprogramma kan tot
vissterfte leiden. Bij het opstellen van het baggerbestek zal rekening gehouden moeten
worden met het beschermen van vissen (en amfibieën).
Bij nieuwbouw aan de bouweis toevoegen dat er nestgelegenheid wordt gerealiseerd voor
mussen of gierzwaluwen;
De gemeentelijke organisatie staat voor tijdens personeelsactiviteiten rekening te houden met
dierenwelzijn;

En stellen wij de volgende maatregelen voor:
• Jaarlijks de nota te evalueren op het effect van beleid, behaalde resultaten en benodigde
financiële middelen naar het dierenasiel, dierenambulance en knaagdierencentrum;
• Binnen de geldende financiële kaders zullen wij genoemde beleidsstandpunten in 2007 verder
uitwerken en ten uitvoer brengen;
• Het Knaagdierencentrum Heiloo jaarlijks een bedrag van € 1.400,- uit te keren voor geleverde
diensten. Verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal aangeleverde
knaagdieren, gerekend over drie jaar. Betaling vindt plaats vanuit het budget
‘’dierenbescherming/destructie’’ (rekening categorie 61501040/61501050);
• Met visvereniging Het Snoekje bespreken hoe weidelijk (humaner) hengelen gestimuleerd kan
worden en hierop toezicht kan worden gehouden door Het Snoekje. De volgende punten
worden met Het Snoekje besproken: vissen onder de 16 jaar onder begeleiding, geen gebruik
van weerhaken en geen leefnetten. Bij het opstellen van een nieuwe pachtovereenkomst
zullen wij de voor dat moment geldende normen ten aanzien van dierenwelzijn bij vissen
opnemen;
• Voor geregistreerde en nieuwe hondenbezitters de oude informatiebrochure hondenbeleid
Heemskerk ‘’een beetje baas ruimt op‘’ herschrijven. In deze folder worden alle
hondenlosloopplaatsen genoemd, aangevuld met informatie over het chippen van honden.
De dierenbescherming afd. IJmond heeft ons bij het opstellen van deze nota geholpen, hiervoor onze dank.
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