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Steller Ingekomen

Geachte Gemeenteraadsleden van Gemeente Aihrarrdswaard,

Alhoewel u zich misschien al op maakt vaorZl maart zijn er zaken in.uw gemeente die nu ook uw 
aandacht nodig hebben. Op het gebied van dierenwdzijnr laten veel gemeenten het helaas vaak 
afweten. Dierenwelzijn, opvang en vervoer is een sluitpost af in hetgeheel niet politiek interessant.

Ook in uw regio wordt voor de mishandelde, verwaarloosdeerr in desteed< gelaten dieren gezorgd 
door veelal kleine organisaties die met behulp van de gemeenschap en veel vrijwilligers vaak een 
organisatie in stand houden die de problemen op dit gebied probeert op te lossen. Laat deze 
organisaties niet in de steek.

Binnenkort gaat u beginnen met de opstelling van de nieuwe begroting, van de gemeente. Behalve 
dat de gemeente de publieke taak heeft om deze organisaties bij te staan zowel financieel als in 
faciliteiten is er nog een element wat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat zijn de vele vrijwilligers 
die hierbij zijn betrokken. Vaak geven de dierenwelzijnsorganisaties in uw regio ook de kans aan 
mensen die anders tussen wal en schip zouden vallen.

Lokale dierenhulp is belangrijk voor dier én mens
De dierenwelzijnsorganisatie in uw regio helpt zo rriet alleen de dieren- maar ook vaak mensen. 
Bovendien zorgt de fijnmazigheid en het grote aantal vrijwilligers er ook voor dat de kosten en 
daarmee uw bijdrage aan dierenwelzijnszaken relatief laag kan blijven. Uitbesteden van 
betrokkenheid bij de opvang en het vervoer van dieren aan landelijke organisaties is schadelijk voor 
de door uw eigen inwoners opgezette, uitgevoerde en deels gefinancierde initiatieven. Neem uw 
verantwoordelijkheid en maak kennis met uw eigen achterban.

Graag adviseren wij u, indien u dit niet al hebt gedaan, om zelf eens een kijkje te gaan nemen bij de 
dierenambulance of dierenopvang in uw gemeente of omgeving. Om samen met deze lokaal 
gewortelde organisaties dierenwelzijn in uw gemeente te bevorderen.
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Als handvat en geheugensteun bij beslissingen in het gemeentelijk domein inzake dierenwelzijn 
hebben wij de belangrijkste overwegingen bijgevoegd in twee factsheets. DierenLot faciliteert ruim 
300 dierenhulporganisatie in Nederland, voor deze organisaties breken wij een lans bij u als 
gemeenteraad. Wij schrijven dierenhulporganisaties en gemeenten niets voor maar signaleren een 
belangrijke taak, de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn en de noodzaak tot 
lokale invulling van dierenhulp in het land.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor 
meer informatie en nadere uitleg. Contactpersoon is Daniëlla van Gennep, zij is per mail bereikbaar 
op daniella@dier.nu of per telefoon op 0183 56 39 12.

Met vriendelijke groet,

De heer P.A.PUL btellmer 
Directeur, Stichting DierenLot
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Het grote belang van lokale 
dierenambulances voor dier én mens

Dierenwelzijn is een zorg van de gemeente en dient 
zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden 
opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig 
netwerk van dierenhulpverlening, zowel wat betreft de 
opvang als het vervoer. Alleen zo kunnen dieren snel en 
op lange termijn kosten efficiënt geholpen worden.

1. REACTIETIJD BIJ MELDINGEN
Een lokale of regionale vervaersdienst/dierenambulance 
kan per definitie sneller ter plaatse zijn err kent de lokale 
situatie beter dan een landdijkeorganisatie

2. PAPIER IS GEEN PRAKTIJK
Alhoewel het lijkt alsof het op papier is geregeld zoals 
24/7 bereikbaarheid en uitrukken, isdit geen enkele 
waarborg voor praktische uitvasing ervar Kom 
zelf eens kijken bij de bestaande lokale organisaties 
Makkelijk en direct contactisesT voorwaarde voor goed 
begrip en afstemming wederzijds. Het zijn tenslotte de 
eigen inwoners, die zich veelal vrijwillig irrzetten.

3. KEURMERKEN ZEGGEN NIET ALLES
Veel lokale organisaties zorgen met hart en ziel voor 
gevonden dieren. Het. welzijn van het diermaat boven 
alles. Een keurmerk leidt niettcrt een betervervoe-, 
hooguit tot meer bewustwording. In ieder geval mogen 
keurmerken niet kleinschalige (lokaal) vervoer van 
hulpbehoevende dieren onmogelijk maken. Bovendien 
is de feitelijke zorg voor dieren meer een sociale 
vaardigheid dan een wetenschappelijke.

4. GOEDKOOP IS DUURKOOP
De gemeente hoort rekening te houden met een reële 
vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren.
Indien de gemeente de lokale aanbieder aversiaat dan 
houdt de lokale aanbieder op te bestaan door een 
gebrek aan inkomsten. Dan is er geen keuze meer en 
geen weg terug, indien later alsrrogde prijzen eenzijdig 
verhoogd worden

5. VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zander lokalevestiging en activiteiten, minder 
lak^ebetrakkenhsd, minder vrijwilligers en minder 
lokale kennis liitandeiijk leidt dat tot verties van 
maatschappelijk draagvlak en hogere kosten.

6. PARTICIPATIE BIJ LOKAAL DIERENVERVOER
Dierenvervoer draait op vrijwilligers. Vaak ook mensen 
die hiermee een zinvaile dagbesteding (kunnen) hebben. 
Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig 
voor de samenleving. Een letterlijk grote(re) afstand 
maakt dat ze afhaken of afvallen.

FEITEN EN CIJFERS
Dierenambulance Aantal Aantal

auto's
Keurmerk?

Onafhankelijk mus 155 104

Dierenbescherming 23’ 30* 8*

Totaal 138 185 112

1. Van de site DB 12/1072(117.
2. Sehatting,a naloog onderzoek'feiten en cijfers 

gezelschapsdèerenesector 2015'van HAS en UytL
3 Telüngsite dierketwgecombineerd met sites genoemde DA's.

Stichting DierenLot is een onafhankelijke stichting zonder 
eigen opvangen en ambulancevervoer. Wel hebben wij 300 
lokale dierenwelzijnsorganisatie als beneficianten steilen 
inmiddels zo'n 15Q huJpvoertuigen ter beschikking. Indien 
gewenst kan de gemeente contact opnemen met ons loket 
dierenwelzijn, het loket is bereikbaar ander 0183-563 912 
voor een onafhankelijke hiik op lokaai dierenwelzijn.

www.dier.nu



Het grote belang van lokale 
dierenopvang voor dier én mens

Dierenwelzijn van individuele dieren is een zorg van 
de gemeente en dient zoveel mogeiijk binnen de 
gemeente te worden opgelost. Dit betreft zowel de 
opvang als het vervoer van dieren. De dieren en mensen 
in Nederland zijn gebaat bij een fijnmazig netwerk van 
dierenopvanglocaties.

1. DIEREN EN ONNODIG TRANSPORT
Hoe meer er wordt gesleept met.een dier hraeminder 
gaed dat is vaar het welzijn van hetdier. leder vervoer 
veroorzaakt stress en angst. Eerrapvang in de buurt geeft 
bovendien een grotere kans crp het terugvinden door het 
baasje.

6. GOEDKOOP IS DUURKOOP
Qegeneente hoort rekening te houden met een reële 
vagaedirrg voor opvang van gevonden dieren. Indien de 
gemeente de lükaleapvang overslaat dan houdt de lokale 
opvang ap te bestaan door een gebrek aan inkomsten. 
Daarna is er geen keuze meer mogelijk en geen weg terug 
als lats-de prijzen alsnog worden verhoogd.

7. VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zonder lokale vestiging en activiteiten is er minder lokale 
betrokkenheid. Datledt tot minder vrijwilligers en minder 
lokale kermis. Uiteindeiljk leidt dat tot hogere kosten.


