Wat is een diervriendelijke gemeente?
Een diervriendelijke gemeente zorgt niet alleen goed voor haar burgers, maar ook voor de vele
dieren die er wonen. Dat levert een win-win situatie op voor mens en dier. Immers: zowel
huisdiereigenaren als kwijtgeraakte honden of katten vinden het fijn als de dierenambulance hen
weer thuisbrengt. En als een gemeente zorgt voor goede uitlaatplekken en afgebakende
losloopgebieden, betekent dat betere veiligheid voor mens en dier en heeft niemand last van
hondenpoep.
Gemeenten en burgers hebben de verplichting om volgens de wet dieren in nood te helpen.
Daarnaast moeten natuurdieren ook de nodige rust en ruimte krijgen. Veel besluiten en handelingen
van de gemeente hebben invloed op dierenwelzijn. De gemeente is o.a. verantwoordelijk voor:














dierennoodhulp voor gevonden (huis)dieren (14 dagen zorgplicht)
vergunningen en subsidies voor evenementen waarbij dieren gebruikt worden
omgang met natuurdieren
handhaving van regelgeving die aan dieren bescherming moet bieden (kappen van bomen,
maaibeleid, diervriendelijke bebouwing enz.)
omgang met agressieve honden
(zwerf)kattenproblematiek
hondenbelasting
huiselijk geweld en (dieren)mishandeling
vuurwerk
vergunningen voor landbouwbedrijven
zorg voor huisdieren bij mensen met een minimum inkomen
vrijwilligersbeleid
voorlichting aan de burgers

Hieronder wat voorbeelden van een diervriendelijke gemeente
Er zijn heel veel zaken die een gemeente voor de dieren kan regelen. Een diervriendelijke gemeente
heeft in elk geval een dierenwelzijnsbeleid opgesteld dat voor alle burgers vindbaar is en goed
duidelijk maakt wat de gemeente doet op dit gebied. Ook is het belangrijk dat dit beleid ook
daadwerkelijk met voldoende capaciteit wordt uitgevoerd. Een wethouder of andere ambtenaar met
dierenwelzijn in zijn portefeuille kan daarop toezien.
Een diervriendelijke gemeente maakt goede afspraken met dierenasielen en dierenambulances over
de opvang van dieren. Zij zorgen voor een kostendekkende vergoeding hiervoor. Dat geldt niet alleen
voor honden en katten, maar ook voor bijvoorbeeld de vogel- en egelopvang. Daarnaast kan de
gemeente steun geven aan dierenvoedselbanken en hulp bieden bij dierenartskosten voor de
minima.

Om overlast te voorkomen, kan een gemeente op een diervriendelijke manier allerlei goede
initiatieven steunen. Denk aan acties om zwerfkatten te steriliseren en te castreren en financiële
prikkels om katten te chippen, zodat zij, indien nodig, snel herenigd kunnen worden met hun baasjes.
Ook moet de gemeente genoeg informatie geven over hoe dierenleed te voorkomen.
Als een gemeente hondenbelasting int, is het wel zo logisch dat dit ook daadwerkelijk ten goede
komt aan de honden binnen de gemeente. En gaat de gemeente op een diervriendelijke en
preventieve manier om met bijtincidenten?
Bij een diervriendelijke gemeente zijn evenementen met dieren uit den boze en is het dierenwelzijn
op kinderboerderijen goed geregeld. Jacht op dieren die in het wild leven is zoveel mogelijk verboden
en in het broedseizoen worden geen bomen gekapt. Bij haar bestemmingsplannen wordt uiteraard
genoeg aandacht besteed aan de bescherming van dieren. Daarnaast zorgt de gemeente voor genoeg
groen dat duurzaam en diervriendelijk ontwikkeld wordt.
Tijdens oud en nieuw heeft de gemeente vuurwerkvrije zones in gebieden waar dieren kwetsbaar
zijn. En natuurlijk zijn dieren meegenomen in het rampenplan van de gemeente.
Dit is slechts een selectie van diervriendelijke maatregelen die een gemeente kan treffen. Wilt u hier
meer over weten? Vraag dan eens bij uw gemeente wat zij bijvoorbeeld doen voor dieren in de
landbouw en dieren die voor onderzoek gebruikt worden. Ook daar zijn nog veel verbeteringen
nodig. Of neem contact op met de manager Dierenwelzijn van DierenLot: dierenwelzijn@dier.nu.

