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De voorzitter opent de vergadering om 19:40.
1.

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

2.

Goedkeuring verslag van de vorige vergadering
De leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed, mits een aanpassing aan de lijst
van verontschuldigde personen.

3.

Bespreking kandidatuur nieuwe secretaris
Maurice Dommicent van Mr. Gustave stelt zich kandidaat als secretaris. Jammer genoeg kan de
kandidaat deze vergadering onmogelijk bijwonen. Een eventuele stemming zal dus
moeten uitgesteld worden naar de volgende vergadering.
Gezien deze persoon nog geen lid is van de raad, zal daarover eerst beslist moeten worden
voordat er een aanstelling tot secretaris kan gebeuren.

4.

Mogelijkheden voor toepassing FluOH op hondenloopzones (vraag Mr. Gustave)
JP stelt het project nog kort voor en vraagt of er mogelijkheid is om borden aan
hondenloopzones te hangen om deze actie kenbaar te maken.
De leden discussiëren over de boodschap die er overgebracht gaat worden op de borden: “laat
de hond gerust” of “neem contact op met de eigenaar voordat je de hondenloopzone betreedt”.
Er is geen eensgezindheid.
SP vermeldt dat er niet zomaar borden op het openbaar domein mogen gehangen worden,
maar dat de raad wel een advies kan overmaken aan de stad.
CVDB merkt op dat het project gestart is met andere initiatiefnemers en met het gele lintje en
dat het verwarrend is dat mr. Gustave het initiatief nu overneemt, maar er “Fluoh” van maakt.
JP zegt dat ze contact hebben opgenomen met de initiatiefnemers in Zweden, maar nooit
reactie hebben gekregen en dus beslist hebben om zelf actie te onddernemen. Het “gele” blijft
ook universeel, dus het uitgangspunt blijft wel hetzelfde.
TVH stelt voor om een werkgroep op te richten die hierover een ontwerpadvies zal opmaken.
TVH, JP, HDW, VP en NV vormen de werkgroep en zullen hierover zelfstandig verder afspreken.

5.

Bespreking verloop Werelddierendag
Enkele leden laten weten dat ze wat teleurgesteld waren en ook teleurstellende feedback
hebben gekregen: lezing in de namiddag was niet aangekondigd, hondenmassage was niet
duidelijk aangekondigd, er waren veel minder standhouders dan vorig jaar,…
TVH heeft de schepen of een afvaardiging van het kabinet gemist op deze belangrijke dag voor
dierenliefhebbers en vrijwilligers. Bovendien is hij van mening dat de schepen iemand
gedelegeerd heeft om te speechen die hiervoor niet geschikt was. Deze vraag had bijvoorbeeld

ook aan de voorzitter van de adviesraad kunnen gesteld worden. TVH vindt ook dat het
bedanken van vrijwilligers en verenigingen te weinig naar voren kwam.
ML verontschuldigt zich nogmaals in naam van de schepen. Het was onvermijdelijk dat de
schepen niet aanwezig kon zijn, maar dit zal een eenmalige gebeurtenis zijn.
SP zegt wel te schrikken van de bijna uitsluitend negatieve reacties die de raad naar voren
brengt. Op de dag zelf waren de bezoekers en standhouders namelijk overwegend positief.
Standhouders lieten weten dat ze veel verkocht hadden en veel bezoekers hadden gezien en
gesproken. Ze waren bovendien ook tevreden dat er last minute was beslist om de infomarkt
binnen te laten doorgaan omwille van het voorspelde regenweer.
Bovendien waren er net meer standhouders dan vorig jaar, dus die opmerking klopt niet.
Er worden nooit bezoeker geteld, maar één standhouder had tegen 14:00 al 600 “goodiebags”
uitgedeeld. We vermoeden dus toch een 1000tal bezoekers te hebben ontvangen, verspreid
over de hele dag.
Enkel de georganiseerde hondenwandelingen met dierenquiz waren geen groot succes wegens
het regenweer.
AL zegt wel een probleem te hebben met de 2 aanwezige katten in kinderwagens.
Volgens VP was 1 van die katten officieel een hulpkat en de andere van een bezoeker.
SP zegt dat ze sowieso de standhouders verbieden van dieren mee te brengen om hun stand op
te leuken en dat ze hier volgend jaar meer toezicht op zullen uitvoeren. Bezoekers zijn echter
wel welkom met hun dier, dus indien een bezoeker zijn/haar kat meebrengt in een kinderwagen,
dan kan dat wel.
6.

Dossier inspectie dierenwelzijn (punt van Ann Lamberechts)
Op 09/08 heeft het Zorgbedrijf iemand opgehaald in zijn woning en ondergebracht in een
woonzorgcentrum.
Op 13/08 ontvangt de dienst dierenwelzijn een melding van de buren dat er een kat is
achtergebleven in de woning. Op 14/08 deelde een medewerker van het Woonzorgcentrum ons
mee dat ze iemand gingen langs sturen om de kat te verzorgen. Op 16/08 wordt ons gemeld dat
ze de sleutel niet vonden en er dus nog niemand naar de kat was gaan kijken. Uiteindelijk
vonden ze de sleutel maar wilden ze ons geen toestemming geven om het appartement te
betreden.
Ternauwernood hebben we een machtiging van de politierechter gekregen om de woning te
betreden. Het eten dat op 09/08 zou gegeven zijn was op en er waren uitwerpselen aanwezig.
De kat werd niet gevonden.
Op 20/08 hebben we vastgesteld dat er duidelijk meer uitwerpselen aanwezig waren en er werd
een vangkooi geactiveerd.
Buiten het feit dat er op 9/8 een bakje water en wat eten werd achtergelaten, heeft er niemand
de nodige interesse getoond of actie ondernomen om deze kat te helpen.
ML zegt dat het Zorgbedrijf zich wenst te excuseren voor deze case. Een medewerker van het
Zorgbedrijf heeft erg strikt volgens de privacywetgeving gewerkt, wat in dit dossier niet nodig
was. Het Zorgbedrijf zal hierrond een korte interne procedure uitschrijven die zegt dat wanneer

er dieren achterblijven in een woning, de politie moet gecontacteerd worden om een oplossing
te voorzien.
7.

Voorstelling nieuwe project FLOC van Mr. Gustave
JP licht toe: FLOC staat voor Finding local caretakers. Dit is een lokaal uitwisselingsproject mat
als doelgroep huisdierbaasjes en – liefhebbers. Floc wil hen met elkaar in contact brengen zodat
ze elkaar kunnen helpen in het zorgdragen voor hun huisdieren.
Dit platform is momenteel nog niet online, maar een project dat werd ingediend bij de
burgerbegroting van Antwerpen.
ML verwijst naar een gelijkaardig project van Aap vzw.
JP is hiervan op de hoogte, maar dit is enkel gericht op 55plussers, bovendien maakt AAP vzw
altijd zelf de match tussen twee partijen, terwijl dat bij FLOC door de mensen zelf gebeurt.
De leden zijn het erover eens dat beide projecten wel naast elkaar kunnen bestaan, maar dat
beide vzw’s best kunnen bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken i.p.v. beconcurreren.
Bovendien worden ook het juridische aspect en de verzekeringskwesties aangehaald. De leden
adviseren Mr. Gustave om dit allemaal erg goed uit te klaren en hierover juridisch advies in te
winnen alvorens online te gaan.

8.

Casus: moet een afgevangen vos in de stad gesteriliseerd worden?
MP: Wilde Dieren in Nood vangt soms vossen op en vraagt of het niet beter zou zijn om deze
dieren ineens te steriliseren om zo de populatie in de perken.
De leden stellen zich de vraag onder welke wetgeving dit valt: jachtwetgeving? Mogen vossen
onder bepaalde omstandigheden verdelgd worden?
ML gaat MP in contact brengen met de juiste mensen om hierover te beslissen.
HDW haalt ook de kippen op het openbaar domein (bv. UA) aan.
TVH beslist dit op de agenda van de volgende vergadering te zetten.

9.

STAVAZA stadsboerderij
TVH wil graag afspraak met schepen Meeuws over de toekomstplannen van de stadsboerderij.
De schepen kan daarna ook uitgenodigd worden op de vergadering.
HDW wil heel graag bij het gesprek aanwezig zijn.
TVH tracht een afspraak te maken.
ML laat weten dat de stadsboerderij nu leeg staat en inderdaad bevoegdheid is van de schepen
voor leefmilieu Tom Meeuws. Zijn kabinet zou graag terug richting een kinderboerderij gaan,
maar er zijn momenteel nog geen concrete plannen. Het kabinet van schepen Meeuws is
bovendien ook op de hoogte dat ze met betrekking tot dieren eerst langs ADA moeten passeren
alvorens nieuwe plannen uit te rollen.

HDW laat weten dat kennissen van haar bezig zijn met het ontwikkelen van een
wetenschappelijk onderbouwd keurmerk voor kinderboerderijen met o.a. het monitoren van
stress bij dieren e.d.
Dit is nuttig om mee op de kar te springen, om mee naar dat keurmerk te gaan streven.
TVH zegt dat PJ in Mechelen besliste om de kinderboerderij te sluiten en dus als deskundige zijn
ervaringen kan delen over dit onderwerp.
Dit punt wordt op de agenda gezet voor de volgende vergadering.
10. Locatie voor de vergaderingen van ADA
TVH: de zaal van de Hofstraat wordt te klein, waardoor er naar alternatieven werd gezocht. Er
zijn echter mensen die problemen hebben met de locatie van den Bell waardoor ze niet op de
vergadering geraken.
TVH vindt het bovendien erg dat we het budget van ADA moeten besteden voor het huren van
een zaal.
JP vindt dat de gratis parking van den Bell een groot voordeel is.
Ook de opstelling van de zaal (grote ronde tafel) wordt door de aanwezigen als positief ervaren.
De leden stemmen over het al dan niet vergaderen in den Bell: de volgende vergadering(en)
zullen ook den Bell georganiseerd worden.
11. Verkoop paaskuikens markt
AL zegt dat er geen regelement bestaat m.b.t. de verkoop van paaskuikens en dat het misschien
wel aangewezen is om daarover iets op te stellen.
TVH zegt dat er dan een advies opgemaakt zou moeten worden voor een addendum op het
politiereglement en vraagt of de dierenartsen (LD, AL en HDW) hierover een voorstel zouden
kunnen formuleren.
NV zou ook graag aan dit advies werken omdat dit ook impact heeft op de handelaren.
LD, AL, HDW en NV vormen de werkgroep en zullen hierover zelfstandig verder afspreken.
TVH stelt voor dat ze hierover ook nog ondersteuning of advies van JR vragen.
12. Varia
 Opvolging na vorige vergadering
A. “TVH stelt voor dat CAD een werkgroep katten opricht om samen een gedragen voorstel
voor te leggen aan de raad. SVDB gaat hiermee akkoord.”
MCR: SVDB is al een tijdje ziek en heeft geen partime hulp meer in de vzw waardoor deze
werkgroep voor haar geen prioriteit is. Deze werkgroep wordt on hold gezet.
B. “Vzw Poezewoef zal een voorstel van praktische aanpak op papier zetten en bezorgen
aan de raad, zodat de leden per mail advies kunnen geven.
HDW had ook graag iets van kaartjes, flyers, affiches,… Poezewoef zal ervoor zorgen”
CVDB geeft aan dat ze informatie hadden doorgestuurd naar de voorzitter, maar hier
geen reactie op hebben gekregen.

HDW stelt voor te willen helpen bij het helder formuleren van de voorwaarden en om na
te denken over hoe de werking kan geoptimaliseerd worden. CVDB wil hier liever niet op
ingaan, maar zegt wel alle informatie, via de voorzitter, aan de leden te bezorgen zodat
iedereen op de hoogte is van de werking en de voorwaarden.
C. “Voorstelling aap vzw: JD heeft zich verontschuldigd. Punt wordt verschoven naar de
volgende vergadering.”
JD is deze vergadering opnieuw verontschuldigd. Dit punt wordt verschoven naar de
volgende vergadering.
D. “Opvolging klacht KMDA: punt wordt verschoven naar de volgende vergadering”
AL heeft hierover nazicht gedaan, maar niets gevonden. Punt wordt afgesloten.


Cadeau uittredend secretaris
TVH stelt voor om het cadeau voor uittredend secretaris FVDB persoonlijk te gaan
overhandigen met enkele leden. TVH zal FVDB contacteren om een datum af te spreken.



Keuze op school m.b.t. halal
LD haalt aan dat kinderen op school moeten aanduiden wat ze eten m.b.t. allergieën, halal,…
Scholen kiezen er vaak voor om gemakkelijkheidshalve voor iedereen halal voeding te
voorzien.
LD vindt echter dat het ook mogelijk moet zijn om aan te duiden dat men niet halal wil eten,
vooral vanuit dierenwelzijnsoogpunt, want halal wil zeggen: onverdoofd geslacht.
LD zal tegen de volgende vergadering een advies formuleren om voor te leggen aan de stad.
AL haalt aan dat leerkrachten in opleiding soms ook verplicht worden om paaskuikens mee te
nemen naar de klas tijdens een stage.
Dit punt wordt mee opgenomen door de werkgroep van de paaskuikens en zal mee verwerkt
worden in het advies.



Opvolging Stichting Prins Laurent
IDW vraagt of er opvolging is voor de gestopte dienstverlening van Stichting Prins Laurent.
SP: die dienstverlening wordt deels opgevangen door vzw Poezewoef, maar de werking is
anders dan die van het dispensarium.
IDW geeft aan wel open te staan om iets nieuws op te starten.



Huisdieren van alleenstaande personen
MCR: haalt een droevig geval aan van een alleenstaande dame die werd opgenomen in het
ziekenhuis en daar overleed. Na enkele weken ontdekte de notaris haar overleden kat aan in
haar woning.
Kan er geen oplossing voorzien worden dat bv. ambulancediensten moeten nagaan of er
huisdieren zijn.
De leden zijn het eens dat dit niet de taak is van de ambulancediensten. NV stelt voor om
bijvoorbeeld een pasje te ontwikkelen dat mensen mee in hun portefeuille kunnen steken
om aan te geven dat ze huisdieren hebben.
Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.



Stickers huisdieren Vlaamse Overheid
FG geeft aan dat de stickers Red mijn huisdier, die de Vlaamse Overheid aanbiedt, van
slechte kwaliteit zijn: ze zijn niet meer leesbaar als ze in de zon hangen en komen los als het
regent.
TVH stelt voor dat FG een brief stuurt naar minister Ben Weyts om de kwaliteit van de
stickers aan te klagen.

De eerste vergadering van 2020 zal er een beperkte agenda zijn en zal de vergadering opgevrolijkt
worden met een hapje en een drankje.
Daarom zal er gevraagd worden om uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen, zodat hier
rekening mee kan gehouden worden bij de aankoop van de hapjes en drankjes.
Datum volgende vergadering:
Donderdag 23/01, 19:30, den Bell (zaal wordt later meegedeeld).
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45.

