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De voorzitter opent de vergadering om 19:50.
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 met de gemaakte aanvulling van de vorige vergadering goed.

3.

Nieuwe kandidatuur Marcel Peeters voor vzw Wilde dieren in nood (VOC Kapellen)
Marcel Peeters stelt zich kandidaat als lid van de raad, als vertegenwoordiger van de vzw Wilde
Dieren in nood (VOC Kapellen). De leden van de raad keuren de kandidaatstelling unaniem goed.

De aanwezigen doen een voorstellingsrondje.
4.

Eventuele oprichting van een werkgroep katten
TVH stelt voor dat CAD een werkgroep katten opricht om samen een gedragen voorstel voor te
leggen aan de raad.
SVDB gaat hiermee akkoord, maar wil vandaag al een dringend item voorleggen: er moet
noodopvang voorzien worden voor katten die bv. omwille van de kattenziekte niet in het asiel
van de Vosseschijnstraat terecht kunnen. SVDB vermoedt namelijk dat het asiel momenteel
kampt met de kattenziekte.
SP licht toe dat daar al een regeling voor bestaat. KMDA heeft namelijk twee vestigingen. Indien
er in de Vosseschijnstraat een probleem is, kunnen de dieren nog in Kontich opgevangen
worden. Bovendien staat er in de contracten van beide asielen waarmee de stad een
overeenkomst heeft (Blauwe Kruis voor honden en KMDA voor katten), dat ze back-up voor
elkaar zijn bij overmacht, problemen,…
EB bevestigt dat Blauwe Kruis de katten wil opvangen indien er een probleem is bij KMDA.

5.

Voorstelling van Poezewoef
CVDB: Poezewoef is een dierenvoedselbank voor mensen die het financieel moeilijk hebben.
Leden kunnen wekelijks een pakket dierenvoeding krijgen. De voeding wordt volledig verzameld
door donaties.
Dit jaar zijn ze ook gestart met het CASTER project: steriliseren, castreren, chippen en jaarlijks
onderzoek van huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook bij zieke dieren
steunen ze voor de helft van de dierenartskosten.
Voor dit project hebben ze een subsidie voor een half jaar gekregen van stad Antwerpen. CVDB
vraagt of deze subsidie kan verder gezet worden.
Het project heeft ook een grote sociale functie: de mensen komen ter plaatse om voeding af te
halen, praten met elkaar, bespreken hun problemen,…
De vzw wil daarom ook een ‘sociale agenda’ maken met contacten/adressen waar mensen
terecht kunnen met bepaalde problemen.
De vzw vraagt ook de hulp van de stad om hen te helpen aan een grotere locatie, waar ze hun
leden beter kunnen ontvangen en de voeding kunnen stockeren.

CVDB licht toe dat er een aantal voorwaarden verbonden zijn aan het lidmaatschap: leden
kunnen voor max. 2 dieren per familie voedselpakketten halen, of hulp bij dierenartskosten
vragen.
De dienstverlening is ook voor daklozen met huisdieren. Zo hebben ze bijvoorbeeld al een
bedeling gedaan bij DAKANT, staan ze in contact met CAW,…
LL merkt op dat er een dakloze met hond aan de slachthuissite in een caravan woont. Ze
probeert de hond regelmatig wat eten te geven.
TVH: legt uit dat ze als adviesraad enkel een advies kunnen schrijven aan de stad waarin ze
vragen om de subsidie voor vzw Poezewoef te verlengen, maar dat ze daar zelf niet over kunnen
beslissen.
HDW heeft enkele praktische vragen m.b.t. de communicatie en afspraken met de dierenartsen:
stel dat mensen zijn aangesloten bij Poezewoef, hoe wordt dit gecommuniceerd naar de
dierenartsen? De dierenarts weet niet wie lid is, hoe het betalingssysteem werkt,… Wat als de
leden geen lidkaart bij hebben, of als de lidkaart vervallen is?
CVDB: De vzw gaat starten met ‘dierenartskaarten’ waarop de vzw schrijft voor welke
behandeling de persoon toestemming heeft gekregen, waarmee ze dan naar de dierenarts
kunnen gaan.
Er worden enkele voorstellen vanuit de raad gedaan:
- Informatiebrief opmaken om aan de dierenartsen te bezorgen
- Op het kaartje duidelijk zetten wat er door de vzw wordt betaald en op welke manier
- Je kan naar analogie met de subsidies van de stad ook vaste bedragen per ingreep bepalen
(bv. Poezewoef betaalt 30 euro voor een sterilisatie, 15 euro voor een castratie,…) dan is het
voor iedereen gelijk en duidelijk voor de dierenartsen
- Je kan vermelden dat de vzw 50% van de factuur betaalt, met een max. factuur van bv. 200
euro. Indien de factuur hoger is, dient de dierenarts contact op de nemen met Poezewoef.
TVH merkt op dat wanneer je voor elk dier 150 euro bijlegt, je max. 53 dieren per half jaar
kan helpen met de subsidie van de stad.
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 en FG kunnen de vergadering nog enkele keren als waarnemers bijwonen.
Nadien kunnen ze beslissen of ze zich kandidaat willen stellen als lid van de raad. In dat geval
kunnen ze hun kandidatuur, met een korte motivatie, bezorgen aan de voorzitter.
6.

Voorstelling dierenasiel Schoten
LL: het betreft een klein asiel in Schoten dat 15 honden en een 20tal katten kan opvangen. Ze
proberen ook met andere asielen samen te werken. Het asiel krijgt geen subsidies van
Antwerpen, wel een erg kleine subsidie van Schoten.

De meeste opgevangen dieren komen van rond Antwerpen: Brasschaat, Schilde,… maar ook van
het noorden van Antwerpen (zoals Deurne,…).
Ze werken met een 40tal vrijwilligers?
TVH: stelt voor dat ze de vraag voor subsidies van Antwerpen, met een statistiek over het aantal
opgevangen dieren vanuit Antwerpen, zelf voorleggen aan de stad.
De raad kan wel helpen bij een advies, maar de stad aanschrijven vanuit de raad van Antwerpen
kan niet. De doelgroep is namelijk mensen en verenigingen uit stad Antwerpen.
HDW: Het asiel zou wettelijk gezien wel dieren uit Antwerpen kunnen weigeren.
LL stelt de vraagt wat er met honden die vanwege een uithuiszetting in het asiel zitten, moet
gebeuren.
JR: bij een uithuiszetting door een deurwaarder wordt de stad eigenaar van de inboedel,
inclusief de dieren. De ‘eigenaar’ kan ze dus niet terugkrijgen.
7.

Voorstelling AAP vzw
JD heeft zich verontschuldigd. Punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.

8.

Verkoop van levende paaskuikens op de markt op Theaterplein op 20 april
De vraag komt van de handelaarsverenigingen, die niet aanwezig zijn.
Wetmatig mogen kuikens verkocht worden op de markt (hoort bij pluimvee), zo lang de
handelaars de dierenwelzijnswetgeving respecteren.
De schepen heeft aan TVH laten weten dat hij volgend jaar kort voor Pasen een persmededeling
zal doen om impulsaankopen af te raden.
Hij verwijst ook naar de website van stad Antwerpen, waar enkele testjes staan “ben je wel klaar
voor een huisdier?”.
HDW stelt voor om impulsaankopen ook af te raden voor de kerstperiode.

9.

Regels op de hondenweiden in Antwerpen (vraag Blauwe Kruis)
EB: we merken dat honden die niet, of minder sociaal zijn, moeten vertrekken als er iemand
komt met een sociale hond (onderlinge discussies op de hondenloopzones).
Enkele voorstellen:
- Kunnen de regels niet veranderd worden? Bv: groen lichtje/rood lichtje?
- Kan het Fluoh project van Monsieur Gustave niet bekender gemaakt worden in de
hondenloopzones?
- Kan er met pictogrammen gewerkt worden?
- Kunnen er beleefdheidsregels opgesteld worden voor hondenloopzones.
- Mensen moeten gemotiveerd worden om met elkaar te communiceren.

De volgende vergadering zal aan Monsieur Gustave gevraagd worden welke mogelijkheden zij
zien voor het Fluoh project in hondenloopzones.
HDW: heeft weet van 1 hond met al 5 héél serieuze bijtincidenten (aangelijnd).
JR: een bijtincident wordt opgevolgd door een sanctionerend ambtenaar, die een beslissing
neemt. (bv. hond verplicht muilkorven). TVH neemt dit op met HDW
10. Eventuele bespreking van de vernieuwde subsidie om katten onvruchtbaar te maken
De raad feliciteert de schepen en de stad voor de vernieuwing van het subsidiereglement.
11. Stavaza betreffende de publicatie van de verslagen van de adviesraad op de website van de
stad (openbaarheid van bestuur)
De oude website is niet meer in gebruik.
De verslagen (van 2018 en 2019), de statuten en het huishoudelijk reglement zullen online gezet
worden:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adviesraden/overige/adviesraad-voor-dierenwelzijn
12. Stavaza stadsboerderij
Omdat de stad niet tevreden was over de uitbating van de boerderij door de erfpachthouder,
heeft de gemeenteraad in november 2017 beslist om de overeenkomst met de erfpachthouder
te ontbinden.
Deze uitzonderlijke maatregel was het gevolg van het uitblijven van de uitwerking van het
beloofde concept door de erfpachthouder. Er werden ook meerdere controles gedaan door
politie en de inspectiedienst van de Vlaamse Overheid o.a. inzake dierenwelzijn.
De erfpachthouder betwistte deze beslissing van de gemeenteraad echter, waardoor we in een
juridische strijd terecht kwamen.
Op 5 april 2019 werd er een vonnis uitgesproken waarin wordt geoordeeld dat de stad
rechtmatig de erfpachtovereenkomst heeft beëindigd ten laste van Greenmarx.
De rechtbank veroordeelt Greenmarx om binnen de 40 dagen na betekening van het vonnis:
• de terreinen en gebouwen te ontruimen;
• de onrechtmatig opgerichte constructies af te breken en te verwijderen en de gebouwen in
hun oorspronkelijke staat te herstellen;
• de sleutels over te maken aan de stad Antwerpen.
Het huidige vonnis betreft een vonnis “in eerste aanleg” en kan door Greenmarx nog
aangevochten worden in graad van beroep, maar dit neemt niet weg dat het vonnis
“uitvoerbaar bij voorraad” is. Dit betekent dat een eventuele beroepsprocedure in principe
(behoudens andersluidende rechterlijke uitspraak) geen schorsende werking heeft en dat de
beslissing mag uitgevoerd worden.

Morgen (vrijdag 10/05/2019) beslist het college over de verdere aanpak. Waarschijnlijk zal een
deurwaarder volgende week het vonnis laten betekenen en zullen de 40 dagen waarvan sprake
dan ingaan.
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.
13. Kandidaturen secretaris
Fons Van den Bosch neemt om gezondheidsredenen ontslag als secretaris van de raad. Hij zal
wel als lid in de raad blijven zetelen. De raad bedankt hem voor zijn jarenlange dienstverlening
en wenst hem het allerbeste.
Kandidaturen voor het mandaat mogen op voorhand per mail aan de voorzitter, of staande de
volgende vergadering ingediend worden.
In afwachting zal de voorzitter TVH de taak van secretaris op zich nemen.
14. Koetspaarden
Vanaf volgende zomer verbiedt de stad Gent toeristische tochten met paard en kar. Wat is de
situatie in Antwerpen?
De schepen liet aan TVH weten dat er momenteel nog 3 vergunningen lopende zijn, waarvan
nog twee werkzaam. Er is een niet geschreven beslissing (vanaf nu) van de stad dat diegenen die
nog rijden jaar na jaar een vergunning krijgen en dat het daarna niet opnieuw uitbesteed wordt,
er wordt m.a.w. een uitdoofbeleid gehanteerd.
LD: de route van de paarden is niet ideaal in Antwerpen: ze lopen tussen het verkeer en op
kasseien, maar DW wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden.
Een journalistenschool uit Gent wil de schepen en TVH interviewen over de stavaza in
Antwerpen.
15. Varia
 Organisatie Werelddierendag 2019
Stad Antwerpen organiseert voor het 4de jaar op rij het evenement Beestig!, naar aanleiding
van werelddierendag. Het zal dit jaar doorgaan op zondag 6 oktober in zaal Zappa en het
grote grasveld naast de sporthal. Er worden een infobeurs, hondenwandeling,
kinderanimatie,… georganiseerd.
SP vraagt of ADA een bepaald thema en sprekers/demo’s kan aanraden.
De raad vindt het moeilijk om rond één bepaald thema te werken.
De leden denken erover na en zullen ideeën bezorgen aan SP.



Hondenspeeltuinen
Dit jaar kwamen er al acht nieuwe hondenspeeltuinen bij in Antwerpen. Ze werden
aangelegd in hondenloopzones in Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken en Merksem.
Honden en hun baasjes kunnen zich in de speeltuinen uitleven op speeltuigen zoals een brug,
een tunnel, een klimpiramide, hordes en slalompaaltjes
De stad Antwerpen opent in juni nog een nieuwe hondenloopzone aan het Droogdokkenpark
op het Eilandje. Baasjes en hun viervoeters zullen zich er 5 à 6 jaar kunnen uitleven op
speeltuigen en een grote grasoppervlakte. De zone is tijdelijk in afwachting van de
ontwikkeling van het gebied. Daarna verhuist de hondenloopzone iets meer naar het
noorden.
Er wordt ook nog een nieuwe zone aangelegd in de Binnenvaartstraat op het Eilandje.



Opvolging klacht KMDA
(zie verslag vorige vergadering)
Punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.



Contactlijst aanpassen
Vorige schepen Nabilla Ait Daoud en kabinetsmedewerker Matthias Janssens mogen uit de
contactlijsten verwijderd worden.



Katten
SVDB: Klopt het dat dierenartsen zwerfkatten niet verplicht moeten ontvlooien en
ontwormen?
SP: dat klopt, dierenartsen hadden aangeraden om dit niet standaard bij alle zwerfkatten te
doen, gezien een eenmalige behandeling weinig zin heeft. Een dierenarts mag wel zelf
beslissen of hij/zij het nodig acht om de zwerfkat hiervoor te behandelen. Deze behandeling
wordt dan ook door stad Antwerpen betaald.
SVDB: eigenaars mogen overleden dieren niet gaan ophalen bij DOB.
SP: de overleden dieren worden in bulk gestockeerd in een koelkamer. Het is daarom niet
evident om de katten apart te houden, laat staan om ze terug te vinden. DOB probeert om
gechipte dieren wel apart te houden en wanneer het haalbaar is (kat ligt nog bovenaan), kan
de eigenaar het dier wel ophalen.
SVDB: in het containerpark van Hoboken worden overleden dieren niet gecontroleerd op
chip. De politie van Hoboken en vrijwilligster Jetty zouden ook overleden katten naar het
containerpark brengen. Kunnen ze geen chiplezer krijgen en de gegevens noteren en
doorgeven aan CAD?
SP: het grootste deel van de dieren die daar worden binnengebracht, zijn eigen huisdieren.
TVH: de gegevens van de personen die de kat hebben binnen gebracht, mogen niet zomaar
doorgegeven worden aan CAD (privacy).
TVH: we kunnen voorstellen om, vooral geaccidenteerde katten en katten die
binnengebracht worden door politie, te controleren op chip en deze gegevens aan CAD te
laten bezorgen.



Regelgeving dierenvoedselbank
CVDB: wij hebben nog geen regelgeving gevonden over dierenvoedselbanken.
JR: er is waarschijnlijk ook geen regelgeving over. Hij zal dit navragen bij het FAVV (bv. over
vervallen dierenvoeding) en Poezewoef hierover inlichten.



Communicatie
TVH: gelieve niet naar iedereen te replyen, maar punten, opmerkingen,… enkel naar de
voorzitter, ondervoorzitter en secretaris te sturen. Zij zullen de communicatie dan vanuit het
bureau naar de leden sturen.

Datum volgende vergadering:
Donderdag 10 oktober 2019, 19:30.
De locatie is nog te bepalen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10.

