Verslag
Titel verslag:

Verslag Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen (ADA)

Datum, uur en plaats vergadering:

16/01/2018 | 19:30 | Hofstraat 17 Zaal Cornelis Floris

Datum, uur en plaats volgende
vergadering:

xx/xx/2018 | 19:30 | Hofstraat 17 Zaal Cornelis Floris

Verslagen vorige vergaderingen:

24/10/2017

Goedgekeurd / Niet Goedgekeurd

Aanwezig
Tony Van Herenthals
(Voorzitter)

Sophie Vandenbroucke
Coördinatie Antwerpse
Dierenbescherming (CAD)
Lieven Demuys
Vzw Antwerpse dierenartsen
Elke Boeve
Het Blauwe Kruis van België
Nabilla Ait Daoud
Antwerps schepen voor
dierenwelzijn
Aanwezig vanaf 20:00

Alfons Van den Bosch
(secretaris)
Koninklijke Kynologische Unie
Sint Hubertus
Marie-Christine Rayé
Coördinatie Antwerpse
Dierenbescherming (CAD)
Helga De Wilde
Vzw Antwerpse dierenartsen
Jozef Rayen
Lokale Politie Antwerpen Commissaris Dierenwelzijn
Matthias Janssens
Kabinetsadviseur dierenwelzijn
Aanwezig vanaf 20:00

Sally Peustjens
(verslag)
Coördinator dierenwelzijn
Stad Antwerpen
Henri Vandenbossche
Vzw Socio
Vanessa Petro
Onafhankelijk lid

Verontschuldigd
Isabelle De Witte
Stichting Prins Laurent

Ann Janssens
Wachtdienst Antwerpse
dierenartsen

Afwezig
Alle niet genoemden
In dit verslag gebruikte afkortingen:
Ann Janssen: AJ
Elke Boeve: EB
Fons Van den Bosch: FVDB
Helga De Wilde: HDW
Henri Vandenbossche: HV
Isabelle De Witte: IDW
Jozef Rayen: JR
Katia Geudens= KG

Lieven Demuys: LD
Marie-Christine Rayé: MCR
Matthias Janssens: MJ
Sally Peustjens: SP
Schepen Ait Daoud: SAD
Sophie Vandenbroucke: SVDB
Tony Van Herenthals: TVH
Vanessa Petro: VP

De ondervoorzitter opent de vergadering om 19:40.
We starten de vergadering met een voorstellingsrondje omdat er wat nieuwe gezichten rond de tafel
zitten.
Vzw Antwerpse Dierenartsen: AJ wordt vervangen door LD als vast lid die vzw Antwerpse
Dierenartsen vertegenwoordigt. HDW wordt plaatsvervangend lid.
Blauwe Kruis: KG wordt vervangen door EB als vast lid die vzw Het Blauwe Kruis vertegenwoordigt.
JR: aanwezig als waarnemend lid die de Antwerpse politie vertegenwoordigt op vraag van de
schepen.

1.

Goedkeuring dagorde
De leden keuren de dagorde goed.

2.

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

3.

Verkiezingen
Er werd schriftelijk één kandidatuur ontvangen:
- TVH stelt zich kandidaat voor het mandaat van voorzitter.
De leden krijgen de kans om zich staande de vergadering kandidaat te stellen voor één van de
mandaten:
- LD stelt zich kandidaat voor het mandaat van ondervoorzitter.
- FVDB stelt zich kandidaat voor het mandaat van secretaris.
De andere leden wensen zich niet kandidaat te stellen voor één van de mandaten.
De 7 aanwezige stemgerechtigde leden stemmen unaniem voor de aanstelling van FVDB als
secretaris voor een periode van twee jaar.
De 7 aanwezige stemgerechtigde leden stemmen unaniem voor de aanstelling van LDM als
ondervoorzitter voor een periode van twee jaar.
De 7 aanwezige stemgerechtigde leden stemmen unaniem voor de aanstelling van FVDB als
secretaris voor een periode van twee jaar.

SAD en MJ vervoegen de vergadering.
4.

Vragen aan de schepen
- Stichting Prins Laurent
De stichting beschikt over een pand op de Sint Bernardsesteenweg. De kosten voor het pand
lopen te hoog op, waardoor de werking in Antwerpen dreigt stopgezet te worden indien er
geen oplossing komt.

De stad had vorige week een overleg met enkele vertegenwoordigers van de stichting. Er
werd afgesproken dat de stad zal bekijken of zij iets in hun patrimonium hebben waar de
stichting een nieuwe werking kan starten en of zij eventueel in contact gebracht kunnen
worden met een geïnteresseerde projectontwikkelaar.
De raad vraagt of de stad kan helpen bij de acute problemen in het gebouw. MJ zegt dat dit
niet de vraag was van de stichting, maar dat bekeken kan worden met Manus wat mogelijk
is.
De stichting heeft aangegeven dat er momenteel nog geen termijn op de stopzetting staat
omdat ze nog steeds hopen op een oplossing.
De raad vraagt of de middelen van het Stadsbeest niet naar de stichting kunnen gaan.
Subsidiering is niet hun vraag, wel faciliteiten.
-

Stadsbeest
SAD zegt dat er bekeken wordt hoe de taken van het Stadsbeest terug ingevuld kunnen
worden. We kunnen terug een oproep doen waarbij kan ingeschreven worden voor het hele
pakket taken, ofwel slechts voor een deel.
VP vraagt of de vrijwilligers die werkten bij het Schoolbeest ook meegenomen kunnen
worden. SAD bevestigt.
ADA stelt voor om advies te verlenen bij de opmaak van de nieuwe oproep, voordat hij
wordt gepubliceerd.

-

Stadsboerderij
Momenteel is er nog een juridische strijd tussen de stad en Greenmarx, waardoor het
moeilijk is om een stand van zaken te geven.
SAD stelt dat het de bedoeling is om op termijn een nieuwe uitbater te zoeken. De basis van
de vorige oproep zal behouden blijven. Dierenwelzijn verbeteren op de boerderij is daarbij
prioritair, maar was dat eigenlijk ook al bij de vorige oproep. . (nooit de bedoeling geweest
om daar zo veel dieren te houden)
De raad stelt voor om advies te verlenen bij de opmaak van de nieuwe oproep, voordat hij
wordt gepubliceerd.
De raad vraagt om kennis te krijgen van de oproep die toen werd uitgeschreven. SAD zegt
deze te zullen bezorgen.

5.

Kandidaturen nieuwe leden ADA
Er werden o.a. door de schepen enkele voorstellen tot nieuwe leden gedaan:
- Philippe Jouk (curator zoo Antwerpen)
- Ann Lambrechts (Inspectie Dierenwelzijn Antwerpen)
- Nico Volckerick (Unizo Antwerpen)
- Linda Cloots (winkelmanager handelvereniging vzw Meir / Beleef Antwerpen en voorzitster
vzw Fonds Carlos Aertsens)
- Chris Van Ginneken (AU Antwerpen Diergeneeskunde): kandidatuurstelling reeds ontvangen
per mail.
- Marcel Peeters (VOC Brasschaat-Kapellen / dierenambulance)
TVH heeft reeds een goed telefonisch contact gehad met enkele van deze personen. Hij
vindt het echter wel moeilijk om bepaalde kandidaturen te verdedigen omdat ze niets met
DW te maken hebben.
De raad beslist om alle personen uit te nodigen om een motivatie per mail te bezorgen en zich
te komen voorstellen op de volgende vergadering. Daarna kunnen de leden stemmen over de
toetreding van deze personen tot de raad.
Het bureau bezorgt deze personen de uitnodiging voor volgende vergadering.

6. Informatie toestand Prins Laurent
Zie punt 4. Vragen aan de schepen.
7. Bespreking toestand van de Stadsboerderij
Zie punt 4. Vragen aan de schepen.
8. Varia
 Vuurwerk
VP stelt dat er dit jaar weer erg veel illegaal vuurwerk werd afgestoken rond de
eindejaarsperiode.
JR geeft aan dat er Antwerpen erg veel controles zijn op de aankoop van vuurwerk, maar
daarbuiten niet.
TVH zal federale verantwoordelijke op de hoogte brengen van de problematiek.
SAD geeft aan dat er reeds onderzoek werd gedaan in de stad naar geluidloos vuurwerk,
maar eigenlijk is het grootste probleem het illegale vuurwerk en niet het grote vuurwerk dat
georganiseerd wordt door de stad.
Er wordt voorgesteld om een werkgroep op te starten rond (alternatieven voor) vuurwerk: ze
kunnen bijvoorbeeld gemeenten die voor alternatieven hebben gekozen (bv. Diest:
lasershow) bevragen en zo een advies uitwerken.


Bijtincidenten met honden
HDW geeft aan dat ze vaak geconsulteerd wordt i.v.m. bijtincidenten met honden, waarbij
ook regelmatig dezelfde hond de dader is.

JR stelt dat er een verslag wordt overgemaakt aan een sanctionerend ambtenaar van Stad
Antwerpen. Daarna wordt de eigenaar van de hond gehoord en wordt er afhankelijk van de
feiten een maatregel burgemeester opgelegd (bv. muilkorven, traject, euthanasie,…).
Er is geen feedback van de sanctioneren ambtenaar naar het slachtoffer omdat de
sanctionerend ambtenaar geen rechter is (burgerlijk recht) en het slachtoffer dus ook geen
partij is in de behandelde zaak.
JR zal in de cijfers van vorig jaar nagaan welke maatregels er vorig jaar allemaal werden
opgelegd.
Dit punt wordt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.



Zwerfkattenproject
SVDB geeft aan dat een vrijwilliger die voor CAD werkte en nu voor de stad katten vangt en
laat euthanaseren, ook tamme katten met een eigenaar.
De dierenartsen geven aan dat mogelijks niet de beste dierenartsen worden aangesteld voor
taken van de stad, gezien het gunningscriterium prijs steeds zwaar doorweegt.

Datum volgende vergadering:
Donderdag 17 mei 2018, 19:30.
De ondervoorzitter sluit de vergadering om 21:30.

