gezocht:

wethouders voor
dierenwelzijn
en negen andere
speerpunten voor

gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid

Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Zo leven
er bijvoorbeeld ook nog miljoenen kippen, koeien, katten,
honden en vele andere dieren. Deze ‘inwoners’ kunnen niet
voor hun eigen belangen opkomen. De Dierenbescherming kan
dat wel, daarom mobiliseren wij de kiezers in uw gemeente
om óók namens de dieren te stemmen bij de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen.
Wij vinden het heel belangrijk dat iedere gemeente een eigen
wethouder dierenwelzijn krijgt. Dat waarborgt immers meer
aandacht voor de belangen van dieren in de gemeente. Veel
partijen en fracties zijn nu al bezig met het bepalen van
de programmapunten voor de komende verkiezingen, reden
waarom wij u nu benaderen met deze folder.

Dierenbescherming
Postbus 85980
2508 CR Den Haag
Beleidsmedewerker
Gemeentelijk
Dierenwelzijnsbeleid
telefoon (088) 8113244

Om u op een idee te brengen, hebben we tien speerpunten
voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid op een rij gezet. Ze
kunnen enorm bijdragen aan verbetering van het dierenwelzijn
in uw gemeente. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen
vragen wij de burger te kiezen voor de partij die dierenwelzijn
een belangrijke plek in zijn programma toebedeelt. Wat
ons betreft een mooie kans voor uw partij om aandacht én
betrokkenheid van de kiezers te verkrijgen.
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De gemeente is verantwoordelijk voor
de bescherming van dieren binnen haar
grenzen. Het is daarom belangrijk dat
zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid
formuleert. Verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit beleid is een wethouder
met de portefeuille dierenwelzijn.
De gemeente maakt hondenbeleid dat
gedragen wordt door de inwoners en dat
bijdraagt aan het welzijn van honden.
Overlast door hondenpoep wordt bestreden
met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen
waar honden los kunnen lopen. Opruimen
wordt gestimuleerd, onder andere door
middel van voorlichting, het plaatsen van
automaten met hondenpoepzakjes en meer
afvalbakken.
Gemeenten zijn verplicht om zwervende
dieren op te vangen en twee weken te
verzorgen. De gemeente maakt hierover
afspraken met organisaties als de
dierenambulance, het dierenasiel en andere
dierenopvangcentra. Die krijgen daarvoor
voldoende financiële steun. Ook aan de
opvang van gewonde en zieke dieren
draagt de gemeente financieel bij.
Het beheer van het gemeentelijk groen
wordt afgestemd op natuurontwikkeling
en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden.
Werkzaamheden die dieren kunnen
verstoren, zoals het kappen van bomen
of het uitbaggeren van sloten, vinden
niet plaats in het voorjaar en in het
broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt
expliciet in vergunningen opgenomen.
Overlast door dieren wordt op diervriendelijke wijze opgelost. De gemeente
overlegt met de Dierenbescherming welke
maatregelen getroffen kunnen worden
in plaats van het doden van dieren.
Oplossingen kunnen worden gezocht in
het aanpassen van de leefomgeving van
dieren, geboorteregulatie of het vangen
en herplaatsen van dieren.

speerpunten voor
het dierenwelzijn
in uw gemeente
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Schade door wild wordt in principe
op diervriendelijke wijze tegengegaan
en niet door het doden van dieren.
De gemeente onderzoekt eerst alle
alternatieve oplossingen, alvorens tot
het vangen en/of doden van dieren
over te gaan. Alternatieven zijn onder
meer het aanbieden van alternatieve
foerageergebieden of het afschrikken
c.q. verjagen van dieren.
Er wordt geen vergunning gegeven voor
vermaak met dieren omdat dit indruist
tegen de erkenning van de eigenwaarde
van het dier. Denk aan circussen met
(wilde) dieren, kamelenraces of zwijntjetik. Het houden van visrally’s en het
gebruik van levend aas en van leefnetten
in de gemeentelijke wateren wordt
verboden.
In het gemeentelijk beleid wordt de
biologische veehouderij gestimuleerd.
De gemeente ondersteunt boeren die
zo diervriendelijk mogelijk werken
op diverse terreinen en neemt
belemmeringen bij omschakeling naar
een diervriendelijker veehouderij weg.
De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door zelf het
goede voorbeeld te geven. Haar eigen
catering serveert uitsluitend scharrelen/of biologische gerechten. Ook is
er aanbod van vegetarische voeding
aanwezig. Een en ander wordt gekoppeld
aan voorlichting over het belang van
vegetarische, scharrel- en biologische
producten.
Bij kinderboerderijen dient de nadruk
te liggen op hun educatieve taak en
moeten de dieren op een zo natuurlijk
en ongestoord mogelijke manier worden
gehouden. Het beleid ten aanzien
van de oprichting van kinder- en
stadsboerderijen en hertenkampen bevat
strikte voorwaarden om het dierenwelzijn
zo goed mogelijk te waarborgen.

