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VERSLAG ADVIESRAAD DIERENWELZIJN
Algemeen
De ondervoorzitter die de voorzitter vervangt opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring van de dagorde
Iedereen akkoord.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag goed gekeurd zonder opmerkingen.
3. Kandidaat nieuw lid
Philippe Jouk (curator dierentuin Antwerpen)
Kandidaat stelt zich kort voor gevolgd door een kleine voorstelling van alle leden. Vermits er geen bezwaren
zijn wordt de kandidatuur aanvaardt.
4. Verwelkoming Marcel Peeters van het vogelopvangcentrum Brasschaat zal enkele vergaderingen van ADA
bij wonen alvorens eventueel de kandidatuur van zijn vereniging te stellen.
Marcel en zijn vereniging kunnen gezien hun expertise zeker een meerwaarde betekenen voor ADA.
5. Bespreking van kandidatuur Danny Semelen (mail bijgevoegd)
De kandidatuur wordt besproken en men komt tot de conclusie dat met de aanwezige expertise op gebied van
gedrag problematiek er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn onder de huidige leden van ADA. De
kandidatuur wordt meerderheid tegen minderheid verworpen.
6. Gebruik van dieronvriendelijke methodes bij de opleiding van honden
(Adviezen van Vlaamse Adviesraad Dierenwelzijn) Commentaren van KKUSH
Op dit ogenblik is er geen verbod voor dergelijke hulpmiddelen maar volgens JR is er een decreet in de maak. In
Antwerpen zijn er op dit ogenblik geen mistoestanden bekend en is de problematiek niet aan de orde. En
maatregel of advies betreffende dit onderwerp wordt dan ook niet voorgesteld en uitgewerkt. Op federaal vlak
is eveneens de discussie betreffende het gebruik van deze dieronvriendelijke middelen aan de orde. Men
beslist dan ook af te wachten te bekijken welke beslissingen er op regionaal en nationaal vlak zullen vallen.
7. Stand van zaken Stichting Prins Laurent
(half augustus werd de aangeboden hulp van ADA niet aangenomen (aangeboden per mail)
Volgens MJ werden de gesprekken met de stichting niet op een serene manier opgestart. Er was geen goede
sfeer en bijgevolg geen vruchtbare gesprekken mogelijk. Ook zorgde de situatie met IDW die blijkbaar de
stichting nooit rechtmatig vertegenwoordigde voor vertroebeling. De stichting liet weten dat er een bod was
op het gebouw en dat indien, de stad deze wilde aankopen er snel diende te worden beslist. Een vraag waar de
stad niet kon op ingaan. Intussen is het pand verkocht. Volgens MJ is er een nieuw initiatief dat echter nog in
embryonaal stadium verkeerd. Deze nieuw op te richten vzw zou tussenkomen in de kosten ingeval van
financieel onvermogen. Indien interessant dan zou de stad eventueel kunnen subsidiëren. Indien er een steun
vanuit de stad komt zal het enkel gaan over dierenartskosten. De stad neemt zelf geen initiatief.
Verschillende denkpistes staan nog open maar op dit ogenblik staan we op nul. Isabelle zit dus niet in de raad.
Ook de situatie met IDW wordt besproken en er wordt beslist om een mail te sturen aan IDW met de vraag of
zij ten persoonlijke titel interesse heeft om in ADA te zetelen. Dit om de expertise niet verloren te laten gaan.
8. Hondenspeelwei achter nieuwe dok aan Vaartweg vraag om plaatsing van speeltuigen
HV vraagt of de mogelijkheid bestaat deze speelweide te bekijken en eventueel te voorzien van enkele
speeltuigen. MJ zal dit bekijken. Volgens MJ komen er op verschillende hondenloopzones (9) nieuwe
speeltuigen volgens.

9. Stand van zaken Stadsboerderij
MJ deelt mee dat er geen bewijzen waren van verwaarlozing. Procedure loopt voor verbreking van
overeenkomst. Op dit ogenblik zijn er geen problemen op het vlak van dierenwelzijn volgens JR. Dit is vooral te
danken aan vrijwilligerswerk waar de uitbater blijkbaar op rekent. Volgens SVDB zouden er ook problemen zijn
met de afsluiting wat door JR niet het geval is. Volgens JR is er op dit ogenblik geen probleem met toezicht
omdat de afsluitingen in orde zijn. De situatie is in de handen van de juristen, afwachten op het resultaat. Op
te volgen.
Bij de laatste telling zaten er nog een aantal varkens (12 beren) en ook een aantal drachtige zeugen wat dan
weer resulteerde in verschillende biggen. Er zitten ook nog een aantal kippen. Meer dieren zouden niet meer
aanwezig zijn.
10. Dierenwelzijn in de zoo van Antwerpen.
De show met de zeeleeuwen werd aangepast en is geëvolueerd naar educatie i.p.v. amusement. Het verblijf
van de dieren zal ook grondig gerenoveerd worden. De structuur van de gebouwen zoals hij nu is zal behouden
blijven met dien verstande dat men zal trachten een open gedeelte te creëren. Het is de bedoeling dat er
zeeleeuwen blijven in de zoo. Volgens PJ zijn er op dit ogenblik geen andere pijnpunten die meer dan normale
aandacht vragen. De dieren die in grotere groepen leven worden in Planckendael ondergebracht.
Na het debacle van Planckendael waar een leeuw werd neergeschoten werden de veiligheidsprocedures zo
aangepast dat dergelijke zaken, als de procedures gevolgd worden niet meer kunnen voor komen.
11. Cijfers bijtincidenten.
JR, deelt mee dat in het afgelopen jaar 95 bijtincidenten, waarvan 74 met mensen en 17 tussen honden
onderling. Er blijkt één slachtoffer met blijvend letsel te zijn geregistreerd.
Dit zijn de meldingen die bij de politie binnen komen. Geen enkel strafrechtelijk feit werd vastgesteld waar
iemand opzettelijk een bijt incident veroorzaakte. Men stelt vast dat 95% van deze incidenten veroorzaakt
worden door Stafford, Pitbull en Bully. In een aantal gevallen wordt de verplichting opgelegd om een muilkorf
te dragen. Blijkbaar nemen de bijtincidenten toe, in 2017 telde men slechts 35 bijtincidenten.
De vergadering stelt vast dat het probleem zich stelt in bepaalde lagen binnen onze maatschappij waar het
bezit van dergelijke honden blijkbaar status oplevert. Ook de ondoordachte aanschaf is een oorzaak van veel
ellende. ADA is de mening toegedaan dat het de mensen zijn die opgevoed moeten worden en niet zo zeer de
honden.
Hierbij komen dan ook weer de initiatieven aan bod die we in 2014 - 2015 genomen hebben betreffende
moeilijk herplaatsbare honden en bijtincidenten en die door de stad niet werden weerhouden. Dit heeft als
gevolg dat ADA op dit ogenblik geen nieuw initiatief zal ontwikkelen. Het Blauwe kruis Wommelgem maakt
een samenvatting van hun vergadering die zij hebben op 8 sept betreffende deze problematiek.
12. Werelddierendag (ev. deelname door ADA)
7 oktober 2018 is Werelddierendag.
Eerste opzet was het plaatsen van een standje dat zou bemand worden door leden van ADA. De meeste leden
van ADA zijn daar al met een stand zo dat het een dubbele aanwezigheid zou worden. Een folder wordt als niet
werkend beschouwd en bovendien op de korte tijdsspanne die ons rest niet haalbaar. Er wordt beslist dat er
geen stand gezet wordt. Volgens MJ zal op deze gelegenheid een sticker worden gelanceerd “Honden
Welkom”. De vraag wordt gesteld aan de schepen voor dierenwelzijn om de adviesraad onder de aandacht te
brengen in haar toespraak.
13. Planning bezoek diensten binnen de stad (nieuwe installaties van SOCIO)
Vanaf het ogenblik dat de installaties in orde zijn zal Henri een rondleiding organiseren. Dit wordt verwacht
binnen enkele maanden.
Varia: Leden.
In het dierenasiel van Wommelgem werd een hond gestolen.
Initiatief geel lintje JP
JP geeft meer uitleg over dit initiatief. Het gele lintje geeft aan dat een hond ruimte nodig heeft, dit kan om
velerlei redenen. Angst, ziekte, ouderdom enz. de bedoeling is dat mensen hiermee rekening houden. Er zal
een stand op Wereld dierendag staan en de lintjes zijn gratis ter beschikking. De bandera kan tegen een kleine

vergoeding aangekocht worden. Het is een initiatief dat is overgewaaid van uit Zweden. JP zal de poster digitaal
door sturen zo dat de leden deze kunnen gebruiken binnen de eigen vereniging.
Volgens JP kan dit gele lintje ook een bruikbaar hulpmiddel zijn voor honden die vanuit het asiel terug onder de
mensen gebracht worden.
CAD: CAD merkt op dat de dierenambulance dikwijls laattijdig arriveert bij noodsituaties. Dit meestal ten
gevolge van het steeds drukker wordende verkeer en de daarbij horende files. Men vraagt zich af of er niet
meer mensen kunnen gezocht worden in de verschillende districten om de wachttijden korter te maken.
Volgens MP wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te motiveren. Opvangcentrum Brasschaat heeft nu wel
een dierenarts ter beschikking. Volgens SVDB zouden er meer dierenartsen moeten ter beschikking zijn. Er zijn
dierenartsen van wacht maar dit werkt spijtig genoeg niet kosteloos. Dieren klinieken zijn in principe verplicht
om opvang te verzorgen maar ook dit is weer problematisch en duur.
Een permanente wachtdienst zou een oplossing kunnen bieden, volgens LD moeilijk te realiseren maar de
wachtdienst dierenartsen werken er aan. (dit gaat om 45 dierenartsen) ADA neemt kennis van de problematiek
en komt hierop terug.

Datum volgende vergadering:
Donderdag 10 jan 2019 19:30uur.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40.
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