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INLEIDING
Met Open Vld PLUS willen we dierenwelzijn hoog op de agenda zetten. Vandaag
wordt er heel weinig gedaan met deze bevoegdheid. Als we het welzijn van dieren
ernstig nemen, dan moeten we acties ondernemen want dieren kunnen het zelf niet
zeggen.

1

18 CONCRETE PUNTEN
Dierenwelzijn is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van elk van ons.
Daarom zetten we in op:

1.

Goed gebruik van het meldpunt

Wanneer een melding van dierenmishandeling wordt gedaan kan en moet het
stadsbestuur de bevoegde overheden contacteren.
De mensen moeten meer bewust gemaakt worden van het bestaan en het
functioneren van het meldpunt.

2.

Sensibilisering over dierenwelzijn

In scholen maar ook bij de burgers. Een campagne om de mensen bewust te maken
dat een huisdier niet voor even is, dat er werk en tijd en geld in kruipt.
We willen via Facebookberichten, affiches, … mensen bewust maken van het feit dat
een huisdier niet voor even is maar voor het leven. Een huisdier is geen
gebruiksgoed dat je na een tijdje kan wegdoen als je er genoeg van hebt, als je op
reis gaat, …
We willen het initiatief van An Lemmens steunen en een gelijkaardig
initiatief lanceren in Brugge: adopt, don’t shop! Wie een huisdier wil
aanschaffen gaat liefst eerst eens bij het asiel of de opvanggezinnen of
andere gaan kijken. “Adopteren, ook de diertjes kunnen dit appreciëren”.
Ook dieren zonder stamboom willen graag huis, tuin en boom. Wees een
dierenheld en adopteer i.p.v. in een winkel voor veel geld een dier aan te kopen. Een
geadopteerd beestje is even geestig.
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3.

Beter beleid voor zwerfkatten

We voeren een subsidie in voor het steriliseren van huiskatten.
Er zijn heel wat zwerfkatjes in Brugge. Het probleem wordt
onderschat en ook niet goed aangepakt.
Vele bewoners die zelf katjes opvangen willen die niet naar het asiel doen. Gezonde
katten worden gesteriliseerd en terug vrijgelaten in de stad. De stad kan
samenwerken met de opvanggezinnen, hokjes voorzien en werken met een
voederpas voor de vrijwilligers.

4.

Databank gevonden en verloren dieren

Een databank voor gevonden en verloren dieren kan heel wat dieren opnieuw
thuisbrengen. Mensen die hun huisdier verloren zijn zetten vaak een oproep op
Facebook. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat hun dier reeds gevonden
werd door bevoegde diensten. Het is in die gevallen jammer dat het dier niet opnieuw
op een snelle en efficiënte manier bij zijn baasje terecht kan komen. Een databank
kan hier een goede spil in worden.

5.

Dierenambulance

De dierenambulance haalt gewonde huisdieren zonder
eigenaar op of dieren waarvan de eigenaar niet aanwezig is.
Dergelijke dieren worden op openbaar domein opgehaald en
naar een dierenarts gebracht. In combinatie met het invoeren
van de databank voor gevonden en verloren dieren kunnen
veel dieren op deze manier geholpen worden aan een goede thuis.
Open Vld PLUS wil investeren in een dierenambulance in samenwerking met het
Blauwe Kruis.
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6.

Hondenloopzones

Samen met de randgemeentes creëren we kwaliteitsvolle
hondenloopzones. De stad heeft momenteel maar 3
hondenloopzones. Open Vld PLUS engageert zich voor
een hondenloopzone per deelgemeente en de binnenstad.
We willen deze zones inrichten met zitbanken voor de baasjes, genoeg vuilbakken
en speelpleintjes voor de kinderen. Zo kan iedereen genieten van een uitje met de
hond.

7.

Controle dieren op het openbaar domein, circus en evenementen

Met Open Vld PLUS willen we inzetten op het welzijn van dieren die zich op het
openbaar domein bevinden of die betrokken zijn bij markten, circussen of
evenementen. Dergelijke dieren moeten gecontroleerd worden door de politie of door
dierenartsen.

8.

Advies vanuit dierenwelzijnsstandpunt

Bij evenementaanvragen, waarbij aangegeven wordt dat er dieren betrokken zullen
zijn in de programmatie, moet steeds het advies worden ingewonnen vanuit het
dierenwelzijnsstandpunt. Dit advies moet worden opgesteld, mede vertrekkend vanuit
de onder punt 7 vermelde controle.

9.

Gebruik van pony’s en prijsbeesten
Met Open Vld PLUS zijn we tegen het gebruik van kermispony’s en
prijsbeesten op evenementen.

10. Bestrijding overlast van ongedierte (ratten, muizen, insecten…)
De overlast van ongedierte (ratten, muizen, insecten, …) op het openbaar domein
moet op een diervriendelijke en efficiënte wijze onder controle worden gehouden.
Hierbij mag geen schade worden aangebracht aan andere fauna en flora. Het is
daarbij belangrijk om, indien er producten ter bestrijding gebruikt moeten worden,
enkel gebruik te maken van milieuvriendelijke producten die niet schadelijk zijn voor
mens en omgeving.
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11. Strenge straffen voor wie betrapt wordt op dierenmishandeling
We stellen een werkstraf voor, een boete en het levenslang verbod op het houden
van dieren.
Wie een dier mishandelt krijgt een straf. Op vandaag zijn de
straffen geheel afwezig of veel te licht. Het is belangrijk om de
boodschap uit te dragen dat dierenmishandeling uit den boze is.
Enkel door repressief op te treden kan deze boodschap
overgebracht worden.

12. Een schepen voor dierenwelzijn
Een schepen voor dierenwelzijn kan ervoor zorgen dat de
regelgeving omtrent dierenwelzijn nauwgezetter wordt opgevolgd.
Daarbij kan deze persoon ook de spilfiguur worden in het uitbouwen
van de databank voor gevonden en verloren dieren.

13. Transparantie in de laboratoria
Dierenproeven beperken tot het strikt noodzakelijke, controles, rekening houden met
de specifieke fysische en psychische gevoeligheden van elke diersoort. De dieren
die toch nodig zijn voor de proeven moeten op de best mogelijke manier behandeld
worden. Voldoende voedsel en water. Er moeten controles uitgevoerd worden naar
het welzijn van deze dieren.

14. Investeren in dierenasiel in samenwerking met het Blauwe Kruis
Het asiel werkt nu voornamelijk met vrijwilligers, een 15tal vaste vrijwilligers en dan
heel wat burgers die gaan wandelen met de honden. Er is een dierenarts en een
hondengedragstherapeut. Wij willen meer aandacht voor deze vrijwilligers die een
groot hart hebben voor de dieren. We willen ook meer subsidies voor het asiel zodat
ze niet afhankelijk zijn van of moeten wachten op giften.
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15. Meeverhuizen huisdier
Heel wat mensen die verhuizen naar een OCMW woning, een zorgcentrum of een
serviceflat zijn genoodzaakt hun dier achter te laten. Aan deze mensen moet meer
de mogelijkheid geboden worden om, onder bepaalde voorwaarden, een huisdier
mee te nemen.

16. Dierenkerkhof
Met Open Vld PLUS begrijpen we dat een mooi laatste eerbetoon
aan een huisdier voor vele huisdiereigenaars een prioriteit is. Als
je trouwe viervoeter of kat na al die jaren plots wegvalt is het
belangrijk om op een waardige manier afscheid te kunnen
nemen. Voor veel mensen is een huisdier een volwaardig
gezinslid. Het is dan ook belangrijk dat de mogelijkheid geboden wordt om een dier
te begraven op een dierenkerkhof, te laten cremeren of te begraven bij een speciaal
daarvoor voorziene boom of naamplaatje.

17. Boudewijnpark
De bassin voor de dolfijnen is te klein. Momenteel valt het
Boudewijnpark onder de kwalificatie ‘dierentuin’ maar eigenlijk
zou het park onder de kwalificatie ‘circus’ moeten vallen. Er is
niet genoeg controle en het park is sterk verouderd. Een sluiting
is niet meteen aan de orde maar er moet geïnvesteerd worden en er moeten meer en
diepgaandere controles uitgevoerd worden.

18. Huisdierensticker
Veel dieren worden vergeten ingeval van brand. Uiteraard krijgen
bewoners voorrang maar vaak is nog voldoende tijd om ook onze
huisdieren in veiligheid te brengen. Door shock of onwetendheid
van de aanwezigheid van dieren worden ze echter heel vaak
vergeten. Dergelijke tragische ongevallen kunnen vermeden
worden door het zichtbaar aanbrengen van een sticker waarbij de
bewoners aangeven welke dieren en hoeveel dieren er aanwezig zouden moeten zijn
in de woning.
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Wij vinden het met Open Vld PLUS daarom prioritair dat deze
sticker ingeburgerd wordt bij de bevolking. De sticker moet
standaard verdeeld worden en moet algemene bekendheid
krijgen.
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