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De voorzitter opent de vergadering om 19:40.
Er zijn wat nieuwe gezichten rond de tafel, dus wordt er gestart met een voorstellingsrondje.
1.

Kandidaturen nieuwe leden van ADA
MP en PJ hebben zich verontschuldigd, maar hopen de volgende vergadering aanwezig te
kunnen zijn.
De volgende personen stellen zichzelf voor en stellen zich kandidaat als lid van de raad:
- AL: Inspecteur Dierenwelzijn Vlaanderen
- NV: Unizo Antwerpen
- LC: winkelmanager van handelsvereniging vzw Meir / Beleef Antwerpen en voorzitster van
de vzw Fonds Carlos Aertsens
- CVG: UA Diergeneeskunde
- JP: vzw Monsieur Gustave
De leden van de raad stemmen over de toetreding van de leden:
- Unaniem akkoord voor toetreding tot de raad voor AL, CVG en JP.
- De raad stelt voor om NV en LC als 1 stemgerechtigd lid (vast lid en plaatsvervangend lid) op
te nemen in de raad, met name als vertegenwoordigers van de Antwerpse
handelaarsverenigingen. NV en LC gaan akkoord met dit voorstel (NV als vast lid en LC als
plaatsvervangend lid). De raad keurt hun kandidaatstelling unaniem goed.

2.

Goedkeuring dagorde
De leden keuren de dagorde goed. Er worden enkele variapunten toegevoegd aan de agenda.

3.

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
De leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

4.

Stand van zaken Stichting Prins Laurent
IDW laat weten dat er mogelijk een oplossing is voor de Stichting in Antwerpen. Dit zit
momenteel nog in de onderhandelingsfase, waardoor verdere details nog niet gegeven kunnen
worden. IDW houdt de raad op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
De raad benadrukt nogmaals dat het een catastrofe zou zijn als de stichting zou stoppen in
Antwerpen.

5.

Stadsboerderij
MJ licht de huidige stand van zaken toe: de stad besliste om de huidige erfpachtovereenkomst
stop te zetten, voornamelijk omdat de erfpachthouder het beloofde concept (nl. een
ecologische groenten boerderij) niet uitvoert. Er worden hem geen grove inbreuken op het vlak
van dierenwelzijn ten laste gelegd, al is de situatie voor de dieren niet ideaal.
De erfpachthouder betwist deze ontbinding, waardoor er momenteel een juridische procedure
loopt, die jammer genoeg lang kan aanslepen. Momenteel is het dus wachten op de juridische
voortgang.

De raad vraagt aan de stad om, wanneer er een nieuwe oproep wordt opgemaakt, zo snel
mogelijk in kennis gesteld te worden van het ontwerpbesluit. De raad zal op basis van dit
ontwerpbesluit haar advies geven m.b.t. het luik dierenwelzijn.
6.

Protestactie zeeleeuwenaquarium Zoo van Antwerpen
Er is al een nieuwe, educatievere show met zeeleeuwen in de zoo. De Nederlandse actiegroep
heeft echter aangekondigd deze ook te zullen onderbreken.
Vermits PJ zich verontschuldigde voor deze vergadering, maar wel bereid is om de volgende
vergadering bij te wonen, wordt dit punt verschoven naar volgende vergadering.

7.

Bijtincidenten
JR laat weten dat bijtincidenten worden niet apart geregistreerd. Hij zal navragen om deze
cijfers in de mate van het mogelijke uit de bestaande gegevens te halen.

8. Varia
 Organisatie Werelddierendag 2018
Stad Antwerpen organiseert voor het 3de jaar op rij het evenement Beestig!, naar aanleiding
van werelddierendag. Het zal dit jaar doorgaan op zondag 7 oktober in de zalen van het
Ramada Hotel. Er worden een infobeurs, hondenwandeling, kinderanimatie,… georganiseerd.
De leden stellen voor ook een standje van ADA te voorzien op de infobeurs. Mogelijke
informatie die daar gedeeld kan worden: acties van de stad zoals de subsidies, flyers en
folder Vlaamse Overheid,…
Er kan ook een flyer ontwikkeld worden om ADA voor te stellen. Of één met alle nuttige
nummers voor Antwerpen.
De raad beslist om voorlopig een tafel te reserveren op de infobeurs. SP brengt dit in orde.
Tegen volgende vergadering kunnen de leden voorstellen doen voor de stand en de
ontwikkeling van een flyer. Tegen dan zullen de leden ook laten weten of ze de stand die dag
voor korte tijd kunnen bemannen (beurtrol).


Adviezen Vlaamse Adviesraad voor Dierenwelzijn
De Vlaamse Adviesraad voor Dierenwelzijn diende recent twee adviezen in:
1. Het gebruik van elektrische halsbanden bij honden
2. Het beheer van duivenpopulaties in steden
FVDB stuurde zijn opmerkingen op het advies ‘gebruik van elektrische halsbanden’ naar de
leden. Aangezien hij vandaag niet aanwezig kon zijn, wordt dit punt verschoven naar de
volgende vergadering.



Sticker brandweer
Minister Weyts heeft een sticker voor noodgevallen gelanceerd. Op de stickers kan
aangegeven worden welke en hoeveel huisdieren er gehouden worden, zodat de
hulpdiensten hiervan op de hoogte zijn in een noodsituatie.

Antwerpen wil deze sticker actief mee verdelen (bijvoorbeeld bij dierenartsen, dierenwinkels,
hondenscholen, op Beestig!,…).


Juni chipmaand
Dit jaar is er opnieuw het subsidieproject ‘juni chipmaand’. Inwoners van Antwerpen die hun
huiskat in juni laten chippen, kunnen hiervoor een subsidie van 12 euro aanvragen bij de
stad. Er mag zeker reclame gemaakt worden voor deze actie. Meer informatie op
www.antwerpen.be/dieren.



Blauwe Lijn
MCR meldt problemen bij de informatie die wordt gegeven door de medewerkers van de
Blauwe Lijn.
Wanneer een particulier belt om een dode kat te melden, wordt er door de Blauwe Lijn
gezegd dat deze persoon zelf naar het containerpark van Hoboken moet gaan, of naar DOB
moet bellen.
JR neemt dit op met de hoofdcommissaris.



Hulphonden
NV meldt dat ze soms klachten krijgen van mindervaliden die met hun hulphond geen
toegang krijgen tot handelszaken, hoewel dit toch verplicht is.
Dit is de bevoegdheid van de politie en mag ook daar gemeld worden.



Kennismaking
NV stelt voor om met de raad enkele kennismakende uitstappen te doen (bv. naar de
diensten van de stad zoals DOB, en de leden van de raad zoals asiel Het Blauwe Kruis, vzw
Socio,…).
TVH zal hier werk van maken.

Datum volgende vergadering:
Donderdag 6 september 2018, 19:30.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05.

