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1. Goedkeuring dagorde
Ok
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Ok
3. Kandidaat onafhankelijk lid: Isabelle De Witte
Isabelle De Witte stelt zich kandidaat als onafhankelijk lid van de adviesraad. Isabelle en Tony
hebben over haar kandidatuur een gesprek gehad.
De adviesraad stemt unaniem voor de goedkeuring van de kandidatuur.
4. Nieuwe schepen voor dierenwelzijn
Schepen Fons Duchateau is sinds 1 januari bevoegd voor dierenwelzijn. De schepen wil de
volgende jaren graag goed samen werken met de adviesraad. Schepen Ait Daoud, die de
vorige legislatuur bevoegd was voor dierenwelzijn, heeft een heel aantal zaken in gang gezet
om het welzijn van dieren in Antwerpen te verbeteren. Schepen Duchateau wil deze zaken
graag behouden, sommige initiatieven verder uitdiepen en waar mogelijk nieuwe initiatieven
nemen om van Antwerpen nog meer een diervriendelijke stad te maken.
Enkele voorbeelden van prioriteiten die gelegd worden:
- Antwerpen moet nog meer een diervriendelijke stad worden. Het is de ambitie van de
stad om de mensen die nu in de stad wonen er ook te houden. Daarvoor zullen
verschillende initiatieven genomen worden. In het kader van dierenwelzijn zal dat o.a.
gebeuren door er voor te zorgen dat er voldoende kwalitatieve ruimte in de stad is voor
het houden van huisdieren.
- Meer hondenloopzones in de stad
- De realisatie van een hondenzwemvijver op Linkeroever
- Het onvruchtbaar maken en chippen van katten via een subsidiereglement aan elkaar
koppelen
- Aandacht voor Antwerpen als een bijvriendelijke stad
- De stad wil senioren en dieren samen brengen. Dit creëert warme gevoelens bij zowel
mens als dier. We denken daarbij aan een systeem van plusbaasjes voor huisdieren met
werkende baasjes. Maar ook andersom jonge mensen die dit gaan doen bij oudere
mensen die niet meer zo goed te been zijn.
TVH: Stadsbeest had hier toch reeds een project rond. Maar dit is gestopt.
MCR: Dit gebeurt nu toch door AAP vzw en het AAP+ project.
JP: Mr Gustave heeft ook deelgenomen aan de aanbesteding maar heeft dit niet
binnengehaald omdat AAP vzw een goedkoper voorstel had ingediend. Mr Gustave doet
dit ook en doet dit voor een breder publiek zoals vb. bij scheiding.
MCR: Dit heeft natuurlijk ook een kost. Voor het AAP+ project moet je vb. een soort
lidgeld betalen.
- Dierenwelzijn in zijn totaliteit laten respecteren in de stad is een prioriteit. Zo wordt er
verder gewerkt aan het tegengaan van thuisslachtingen.
- Als schepen behoort groen en stads- en buurtonderhoud ook tot mijn bevoegdheden.
Voor het onderhoud van de schuine grasbermen in het Schoonselhof wordt er gewerkt
aan een voorstel voor begrazing door schapen om het onderhoud op een
milieuvriendelijke en diervriendelijke manier aan te pakken.

De schepen wil zoveel als mogelijk aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen door een
vertegenwoordiger vanuit het kabinet. Michael Lescroart is voor dierenwelzijn het
aanspreekpunt. Natuurlijk kan de adviesraad met vragen ook terecht bij Sally en Helen van
de dienst Dierenwelzijn.
TVH: De adviesraad geeft ook graag gefundeerd advies aan de schepen alvorens de beslissing
genomen is. De adviesraad staat dus steeds open om deze voorstellen aan een kritische blik
te onderwerpen. Ook de stadsboerderij is voor ADA een belangrijk thema.
ML: De stadsboerderij valt onder de bevoegdheid leefmilieu. Dit was de vorige legislatuur,
naast dierenwelzijn, ook een bevoegdheid van schepen Ait Daoud. Natuurlijk is er ook een
duidelijke link met dierenwelzijn.
TVH: ADA wil dat er een goede convenant wordt afgesloten rond de stadsboerderij waarbij er
aandacht is voor dierenwelzijn. De stad moet er bijgevolg goed over nadenken of ze een
stadsboerderij of een kinderboerderij wil en hoe ze dit concreet ingevuld wil zien. Als
adviesraad geven we dan ook graag ons advies rond het aspect van dieren in dit dossier.
FD: Ik zal dit opnemen met schepen Meeuws en de bezorgdheden van de adviesraad aan
hem overmaken. In eerste instantie zal de stad hier de lopende gerechtelijke procedures
moeten afwachten. Onder voorbehoud wordt er een uitspraak door de rechtbank verwacht
in de loop van maart.
Als schepen kijk ik ook uit naar initiatieven vanuit de adviesraad die het dierenwelzijn ten
goede komen.
5. Stavaza Poezewoef vzw
De stad heeft een afsprakennota afgesloten met de vzw Poezewoef uit Wilrijk. Het doel van
deze afsprakennota is om minderbedeelden met gezelschapsdieren te ondersteunen door
een deel van de dierenartskosten (terug) te betalen om zo het welzijn van de dieren te
garanderen. Deze afsprakennota loopt van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019. Daarna zal de
afsprakennota geëvalueerd worden en wordt er bekeken of die verlengd wordt.
JP: Hoeveel komt de vzw tussen in deze kosten?
JVE: Poezewoef betaalt 50% van de dierenartskosten, de eigenaar moet 50% zelf betalen.
Poezewoef heeft zelf ook al afspraken met dierenartsen, of ze proberen te onderhandelen
met de dierenarts van de klant zelf.
IDW: Wat zijn de contactgegevens van Poezewoef vzw?
JVE: Corry Van den Brande, Palmanshoevestraat 67, Wilrijk, corrystb@telenet.be
TVH: ADA wil graag op bezoek gaan om kennis te maken met de organisatie.
JVE: Ik zal dit doorgeven aan Sally zodat zij de nodige afspraken kan maken.
6. Stavaza Stadsboerderij
Zie punt 4: Nieuwe schepen voor dierenwelzijn
7. Bespreking klacht KMDA
TVH heeft een geanonimiseerde klacht ontvangen over het dierenasiel KMDA ikv de opvang
van een niet gechipte kat die gevonden was. De dame in kwestie werd er uitgescholden door
de medewerkers van het asiel in Kontich omdat ze in de Vosseschijnstraat moest zijn.
Uiteindelijk werd het katje toch opgevangen in Kontich. De dag nadien stond het poesje al ter
adoptie aangeboden.
MCR: Vanuit CAD hebben we ook al vaak klachten ontvangen dat de man die daar werkt vaak
dronken zou zijn.
Inspectie Dierenwelzijn Vlaanderen denkt deze klacht te kennen. AL zal dit verder bekijken
met TVH.

JVE: De stad heeft een afsprakennota met KMDA voor het opvangen van katten. Vanuit de
dienst Dierenwelzijn zal er contact opgenomen worden met KMDA om dit te bespreken. We
verwachten als stad een klantvriendelijke houding in het kader van de aangeboden
dienstverlening.
8. Opvolging punt dierenambulance en wachtdienst dierenartsen
De duur van de verplaatsing tussen een interventie en de dierenarts is soms lang. Kan er in
meer gemeentes een wachtdienst georganiseerd worden? De adviesraad vindt het belangrijk
dat gewonde dieren snel goede zorgen krijgen.
MP: We werken als dierenambulance samen met 5 dierenartsen in de randgemeentes. In de
binnenstad zelf hebben we geen samenwerking met een dierenarts.
LD: De wachtdienst van de dierenartsen probeert hier aan te werken maar dit blijft een
moeilijke zaak. De geëngageerde dierenartsen zijn al aangesloten bij de wachtdienst. Maar
dit is maar een gedeelte van de dierenartsen.
TVH: Ik lanceer hierbij een oproep aan de leden van ADA om hun eigen dierenarts aan te
spreken om zich te engageren bij de dierenambulance en hun telefoonnummer door te
geven. Op die manier kan de dierenambulance bij meer dierenartsen terecht in meer
buurten.
MCR: En dierenartspraktijk Ter Rivieren? Zij hebben verschillende dierenartsen en zijn alle
dagen open?
MP: Daar gaan we soms al naar toe. We proberen te werken met dierenartsen die aan
schappelijke prijzen werken.
9. Varia en rondvraag
- De dienst dierenwelzijn heeft nog een aantal kalenders over voor 2019. Deze kunnen
opgevraagd worden via de dienst.
- TVH: De verslagen van de adviesraad staan niet meer op de website van de stad. Kan dit
nagekeken worden?
JVE: Er is een nieuwe Vlaamse regelgeving waardoor er wijzigingen zijn aan de
kennisgeving omtrent adviesraden op de website van de stad. Mogelijk is er bij de
aanpassing van de gegevens en het overzetten ervan iets mis gegaan. We kijken het na.
- CAD
Sophie heeft vorig jaar een mail gestuurd naar Matthias Janssens maar een antwoord is
er uiteindelijk nooit gekomen.
TVH: Als er agendapunten voor de adviesraad zijn dan moet dit via de voorzitter of
ondervoorzitter gaan. Anders kunnen deze punten niet op de agenda komen.
ML: Deze mail mag naar kabinet van schepen Duchateau gestuurd worden. Ik zal dit
opnemen.
TVH: We zullen een volgende keer een themavergadering van de adviesraad organiseren
over katten: overleden en gewonde dieren, politie, …
- HDW: Vraag naar actie van recyclagezakjes voor hondenpoep en sensibilisatie vooral ter
hoogte van de parken en HLZ n speeltuinen. Aparte vuilbakken? Ook belangrijk voor bij
speeltuinen. JP wil er mee over nadenken.
- JR: Kan de adviesraad zich mee inzetten voor geluidsarm vuurwerk?
FD: Vuurwerk is de bevoegdheid van de burgemeester. Wat is het grootste probleem?
Het grote vuurwerk aan de Schelde of ongecontroleerd vuurwerk?
ADA: Ongecontroleerd vuurwerk
FD: Dit is een terechte bekommernis. Dit ongecontroleerd is een heel vluchtig fenomeen
waar moeilijk op te controleren is. Tegen dat de politie ter plekke is zijn de mensen vaak
al verdwenen.

-

TVH zal een voorstel tot advies opmaken dat de volgende keer besproken kan worden
Mededelingen aan de ADA vb. ziekte doorsturen aan Fons Van den Bosch.
Data volgende vergaderingen
o Donderdag 7 maart: Themazitting katten
o Donderdag 9 mei

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30u.
Verslag,
Johan Van Eester
(Stad Antwerpen)

