
 

Van: Joeri Opdebeeck  

Datum: 7 april 2021  

 

Onderwerp: advies m.b.t. jacht op het grondgebied Herk-de-Stad 

 

Geachte voorzitter, 

Geachte Burgemeester en Schepenen, 

Geachte Gemeenteraadsleden, 

 

De Stedelijke Adviesraad voor Dierenwelzijn van Herk-de-Stad wenst met dit schrijven ieder van jullie te engageren 

met onderstaand advies. 

Wij hopen dat niet alleen het gemeentebestuur maar alle leden van de Gemeenteraad en alle inwoners van Herk-de-

Stad een verzoek tot schrapping van jachtgebied van zijn of haar eigendom zullen bewerkstelligen, net zoals alle 

leden van de Dierenwelzijnsraad hebben ondernomen.   

 

Advies m.b.t. jacht op het grondgebied Herk-de-Stad: 

Naar aanleiding van een incident te Schakkebroek waarbij een huiskat is beschoten, is het voor de 

Dierenwelzijnsraad de maat vol. 

Gelukkig voor de kat heeft het de aanslag overleefd maar de gevolgen zijn helaas groot. De kat heeft naast een 

zichtbare trauma ook een onzichtbare trauma opgelopen. Om maar te denken aan de angst van het gezin en de 

medische kosten dat dit met zich teweeg brengt. 

Echter valt jagen onder het jachtdecreet van de Vlaamse overheid en is het moeilijk om hier wijzigingen te kunnen 

verwezenlijken. 

Maar de Dierenwelzijnsraad is van mening dat we toch de kaart van dierenwelzijn kunnen trekken in Herk-de-Stad.  

De Dierenwelzijnsraad wenst dan ook het College van Burgemeester en Schepenen te adviseren om onderstaande 

punten op te nemen en uit te voeren. 

- De gemeente al zijn eigen gronden en eigendommen in kaart brengt en deze laat schrappen als jachtgebied. Om te 

mogen jagen met het geweer moet het aaneengesloten jachtterrein minstens 40ha groot zijn. Specifiek voor 

waterwild kan daarvan afgeweken worden. De aaneengesloten wateroppervlakte moet dan minimaal 3ha groot zijn. 

- De Herkse bevolking informeren via de 3540 wat de gevolgen van de jacht met zich teweeg brengen en hoe ze zelf 

hun eigen gronden kunnen laten schrappen voor de jacht. 

- Een gemeentelijke ambtenaar ter beschikking te stellen om de inwoners indien nodig verder te helpen met de 

administratie en allerhande vragen mbt het schrappen van jachtgebied. 

- De gemeente zich burgerlijke partij stelt bij elke inbreuk op het jachtdecreet op haar grondgebied. 
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