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Zwolle is diervriendelijke gemeente van het jaar 2021
De gemeente Zwolle heeft bij het Landelijk Congres Dierenhulpverlening de titel voor de
diervriendelijke gemeente in 2021 gekregen. Zwolle is hiermee de opvolger van Amsterdam en
Leeuwarden die de titel al eerder in de wacht sleepten.
Na een uitgebreide selectieprocedure waar met de top 10 intensieve gesprekken zijn gevoerd is de
top 3 bepaald. Een deskundige jury bestaande uit Piet Hellemans (TV persoonlijkheid en dierenarts),
Peter Helmer (oprichter Stichting DierenLot), Marko Ruis (Universiteit Wageningen/Van Hall
Larenstein en een van de initiatiefnemers van DierVizier) en juryvoorzitter Piet IJssels (oud
burgemeester Gorinchem en voorzitter dierenasiel Gorinchem) bepaalt de uiteindelijke winnaar van
deze verkiezing. Omdat de beide runner ups zo dicht bij elkaar liggen, is besloten dat zowel
Purmerend als Diemen een 2e plaats hebben gekregen.
Uit het juryrapport: “Zwolle is weliswaar de grootste gemeente van de top 3 selectie, maar loopt ook
wel enorm voorop als het gaat om dierenwelzijn. Ze hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt en
inmiddels op alle onderdelen een positieve score. Wethouder William Dogger is echt een
fantastische ambassadeur voor dierenwelzijn die ook graag andere gemeenten wil inspireren. De
gemeente vormt samen met 15 dierenwelzijnsorganisaties het Dierenteam Zwolle dat regelmatig
met elkaar afstemt en samenwerkt. De opvang is goed geregeld: het dierenasiel vangt honden en
katten op en stichting Flappus vangt andere zwerfdieren op. Jaarlijks organiseren de partners een
dierenwelzijnmarkt en er is veel aandacht voor educatie en bewustwording van baasjes. Zwolle kent
een speciale voedselbank voor dieren. Die kreeg onlangs nog hulp van de gemeente toen ze hun
onderkomen moesten verlaten. In het geactualiseerde beleidskader dierenwelzijn dat in 2020 is
opgesteld, staan diverse speerpunten benoemd waar zij het afgelopen jaar veel aandacht aan
hebben besteed, namelijk: 1. de opvang van dieren completeren, 2. Preventie, Informatie, Educatie
en Communicatie; 3. Dierenwelzijn en Mensenzorg; 4 Hondenbeleid en handhaving. Op de onlangs
gelanceerde actiewebsite SamenDieren (samenzwolle.nl) vind je tal van interessante
diergerelateerde informatie, vrijwilligersvacatures en activiteiten. Daarnaast wordt binnen de
gemeente Zwolle inmiddels intensief samengewerkt tussen het team Dierenwelzijn / Dieren Team
Zwolle en het Natuur en Milieu Educatie Platform (NME), waarin een groot aantal natuur en
milieuorganisaties samenwerken. Dit leidde dit jaar al tot de lancering van diverse informatieborden
in de stad. Ook de link met het sociale domein wordt inmiddels stevig opgetuigd door onderzoek te
laten doen naar de relatie tussen dieren- en mensenwelzijn.”
De diervriendelijke gemeente van het jaar is in het leven geroepen om zorg voor dierenwelzijn te
belonen en als voorbeeld en mogelijke inspiratie voor andere gemeenten te dienen. Want er zijn
gelukkig steeds meer gemeenten die dierenwelzijn belangrijk vinden en zorg voor dieren meenemen
in beleid. Mede door deze verkiezing is het platform DierVizier ontstaan waar gemeenten kennis
kunnen delen en elkaar kunnen vinden om te overleggen over diergerelateerde issues.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jane van den Berg van Stichting DierenLot, 06 149 239 70
of per email jane@dier.nu
Stichting DierenLot
Stichting DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, gewonde en in de steek gelaten dieren in
Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties. Dat kan zijn
met financiële middelen en kennis, maar ook in natura door herverdeling van diervoer en het in bruikleen
geven van dierenambulances waarvan er nu zo’n 160 rijden in Nederland.

