Stad Oudenaarde : beleidsplan Dierenwelzijn 2013 - 2018

Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker geacht in onze samenleving, en dat is een goede zaak. ‘Wie
wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn’ zei de filosoof Schopenhauer al. Mensen vragen
dat er aandacht is voor dierenleed en dierenwelzijn, en dat problemen met overpopulatie van
soorten of met wilde dieren op een diervriendelijke manier worden aangepakt.
Lokale besturen hebben zelf heel wat sleutels in handen om op hun grondgebied effectief dierenleed
te bestrijden en dierenwelzijn duurzaam te bevorderen.
Daarom koos het stadsbestuur van Oudenaarde ervoor om een schepen aan te stellen die bevoegd is
voor dierenwelzijn, iemand die dierenwelzijn uitdrukkelijk in zijn/haar titel draagt. Zo geven wij aan
dat we belang hechten aan de dierenwelzijnsproblematiek. We maken ook een dierenwelzijnsplan op
zodat concrete acties op ons grondgebied worden uitgewerkt.
Het stadsbestuur plant volgende initiatieven in de legislatuur 2013 - 2018
1. Beleid, informeren en sensibiliseren
 Website
Het stadsbestuur zorgt voor een makkelijk terug te vinden rubriek ‘dierenwelzijn’ op de
website van de stad Oudenaarde. Daar vindt de burger alle informatie over het houden van
huisdieren en de faciliteiten die door de stad of op haar grondgebied terug te vinden zijn.
Ook informatie over initiatieven die genomen worden om problemen met wilde of
verwilderde dieren en overpopulatie op een diervriendelijke wijze aan te pakken komen er
aan bod. De burger zou ook via de website een makkelijk overzicht moeten kunnen krijgen
van de geldende wetgeving. Tevens fungeert de website als meldpunt voor de burger die
problemen met dieren, dierenleed of dierenwelzijn wil signaleren.
 Ambtenaar
Er wordt een ambtenaar binnen de dienst milieu aangesteld voor dossiers rond
dierenwelzijn, die ook het meldpunt ‘bemand’. Deze ambtenaar krijgt ook een advies
verlenende bevoegdheid bij openbare onderzoeken.
 Informatiebrochure
Er komt een heldere, leesbare brochure over het dierenwelzijnsbeleid van de stad met
nuttige contactgegevens .
2. Dierenpolitie
Minstens twee politieagenten uit onze politiezone worden opgeleid en aangesteld als
‘dierenflik’. Zij fungeren als aanspreekpunt voor inwoners over problemen en klachten over
dierenwelzijn in de stad zoals mishandeling, verwaarlozing en opzettelijk doden van
huisdieren en wilde dieren. Zij verdiepen zich in de dierenwelzijnswetten, kijken toe op de
naleving van die wetten en treden op (preventief/repressief). Het bestaan van de agenten

wordt bekend gemaakt via de website en de infobrochure. Ze zijn vlot bereikbaar via het
meldpunt dierenwelzijn (e-mailadres en telefoonnummer dat wordt gepromoot op de
website & in de brochure).
3. Zwerfkattenbeleid
Het zwerfkattenprobleem is een ernstig probleem vanuit het perspectief dierenwelzijn maar
ook omwille van de overlast dat het met zich meebrengt. Het zwerfkattenprobleem wordt
veroorzaakt door katteneigenaars die hun huisdier niet laten steriliseren. Bij katten is 1 +1
gelijk aan 6 en dit twee maal per jaar. Sinds september 2014 mogen enkel gecastreerde en
gechipte katten van eigenaar veranderen. Heel wat mensen dumpen systematisch nesten
jonge katten in asielen of laten de kittens gewoon aan hun lot over, waardoor het
zwerfkattenprobleem gecreëerd en in stand gehouden wordt. Alleen het systematisch
steriliseren van zowel huiskatten als zwerfkatten kan een uitkomst bieden. Zolang de
bevolking onvoldoende geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt rond deze problematiek, zal
men ‘overtollige’ kittens blijven dumpen en zal er wellicht nooit een einde komen aan het
probleem.
 Oudenaarde zet intensief en herhaaldelijk in op sensibilisering, via diverse kanalen, om
katteneigenaars aan te moedigen hun dieren te steriliseren.


Oudenaarde ondersteunt vzw Operatie Zwerfkat voor de sterilisatie van zwerfkatten.
Aandachtspunten: meldpunt, budget, dierenartsen, communicatie naar inwoners VZW

Operatie Zwerfkat opnemen in de beleidsnota of niet? Vreemd omdat nergens anders
specifieke organisaties worden genoemd?
 Oudenaarde voert een subsidiebeleid voor het onvruchtbaar maken van huiskatten.
Inwoners van de stad die hun huiskatten (met als plafond 2 per gezin) laten steriliseren of
castreren krijgen 30 euro subsidie voor een kattin en 10 euro voor een kater, uiteraard indien
ze een bewijs van de dierenarts kunnen voorleggen.
4. Hondenbeleid
Oudenaarde wil werk maken van meer uitlaatplaatsen/speelweides voor honden. Op termijn
wordt gezorgd voor minstens één uitlaatplaats per deelgemeente, en meerdere speelweides
in het centrum. Daar worden ook automaten met hondenpoepzakjes en afvalbakken
voorzien. Eigenaars kunnen de uitlaatplekken makkelijk terugvinden op onze
dierenwelzijnswebsite en de infobrochure en worden ook gesensibiliseerd om altijd en overal
hondenpoep op te ruimen. Inbreuken en overlast met honden wordt aangepakt via de GAS
reglementering.

5. Wilde dieren

-

-

-

Vossen vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Een intensieve bestrijding
biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door
bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe: de gemeente zet in op het
sensibiliseren hierrond via brochure dierenwelzijn en website.
Oudenaarde verbiedt de bestrijding van kraaien, gaaien en eksters, behalve als er
werkelijk aantoonbare schade is. Landbouwers kunnen in zo’n geval contact opnemen
met de gemeente om toch tot bestrijding te mogen overgaan. Enkel wie een
gemeentelijke toelating heeft, mag de kraaien, gaaien en eksters bestrijden. De politie
kijkt hierop toe.
Bestrijding van dieren: Ratten, Canadese ganzen, …: indien een tussenkomst zich
opdringt, worden deze op een diervriendelijke manier bestreden.
De gemeente besteed aandacht aan de trekvogels en hun rustplaatsen en onderzoekt de
nood aan eventuele beveiliging van hoogspanningsleidingen tegen het aanvliegen ervan.
Paddentrek: Padden zijn op jaarbasis het grootste verkeersslachtoffer in Vlaanderen. De
gemeente ondersteunt het plaatsen van paddenschermen om de paddenoverzet te
organiseren.

6. Circussen
Oudenaarde laat geen circussen met wilde dieren op haar grondgebied toe. De stad sluit met
elk circus dat een aanvraag voor een standplaats doet op haar grondgebied een schriftelijke
overeenkomst af. Daarin staat: geen wilde dieren; aantal gedomesticeerde dieren die het
circus zou meehebben; voldoen aan alle vigerende normen met betrekking tot de
gedomesticeerde dieren; voldoen aan alle andere plaatselijke regels; In deze overeenkomst
wordt ook verduidelijkt dat bij inbreuk de toestemming voor aanwezigheid en voorstellingen
onmiddellijk ingetrokken wordt.
7. Kermissen
Het stadsbestuur laat geen dieren als (onderdeel van) attractie toe op kermissen. Een
kermiskraam met pony’s zal dus niet langer een toelating krijgen op de kermis van
Oudenaarde.
8. Dierenasiel
Oudenaarde geeft alle kansen en steun aan initiatiefnemers van een dierenasiel op haar
grondgebied. Indien het asiel een bredere regio zal bedienen wordt overleg gepleegd met
omliggende gemeenten om het dierenasiel te ondersteunen. Er wordt tevens op toegezien
dat het dierenasiel voldoende kwaliteit levert op vlak van dierenwelzijn.

9. Chiplezers
Politie en technische dienst krijgen voldoende chipreaders ter beschikking. Indien verloren
huis dieren of krengen worden gevonden worden huisdiereigenaars verwittigd.
10. Jacht en bestrijding van dieren
Het stadsbestuur zorgt dat controles worden uitgevoerd op de jacht. De jacht gebeurt
reglementair, binnen de vastgestelde periodes en gebieden met de nodige vergunningen, en
met aandacht voor de normale voorzichtigheidsplicht. Ook wordt er op toegezien dat
landbouw- en gezelschapsdieren zo min mogelijk worden opgeschrikt.
11. Vegetarische maaltijden
De stad moedigt publieke voorzieningen op haar grondgebied (scholen, sociaal restaurant, …)
aan om regelmatig vegetarische maaltijden aan te bieden. De campagne ‘Donderdag,
Veggiedag’ wordt gepromoot. De stad werkt mee aan een positieve beeldvorming rond
vegetarische voeding (vb : ok swaree kookavond e.d.).Bij de toewijzing van
cateringsopdrachten wordt onderzocht hoe via kwaliteitscriteria kwaliteitsvolle en
diervriendelijke productie mee in rekening kan worden genomen.
12. Huisdieren toegelaten
De gemeente laat huisdieren toe in OCMW-woningen, service flats enz. Beperkingen op het
aantal toegelaten huisdieren met specifiëring van de toegelaten diersoorten kan wel, maar
het is onredelijk, zelfs onmenselijk om (hoog)bejaarde mensen b.v. te verbieden een hondje
of poes te houden. In rusthuizen en voorzieningen is de aanwezigheid van een
gezelschapsdier zelfs vaak weldadig voor de bewoners. Dit wordt waar mogelijk
aangemoedigd.
13. Vuurwerk
Voor veel dieren is vuurwerk een zeer angstaanjagend verschijnsel. Ze lopen vaak in paniek
weg van het lawaai en de plotse lichtflitsen. Zo raken ze gewond of lopen ze verloren. Daarom
is het ook hier zinvol om de bevolking te sensibilisering via de website en de infobrochure.
Men zoekt naar een manier om particuliere vuurwerken in de buurt vooraf bekend te maken.
14. Ritueel slachten
De vingerende wetgeving wordt bekend gemaakt via de website en de infobrochure. Er wordt
ook gecontroleerd op onwettelijke, onverdoofde thuisslachtingen.

