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Geacht raadslid,

Onlangs bent u geïnstalleerd als raadslid van uw gemeente. Graag wil ik u, namens de Dierenbescherming,
feliciteren met uw nieuwe functie als volksvertegenwoordiger. U gaat een drukke periode en fascinerende
periode tegemoet waarin u met zeer veel uiteenlopende aandachtspunten zult worden geconfronteerd. De
landelijke politiek heeft eerder besloten, dat veel onderwerpen gedecentraliseerd behandeld dienen te
worden. Dat is enerzijds een goede ontwikkeling, maar anderzijds worden de dossiers iedere termijn een
beetje dikker, hetgeen betekent, dat u in sommige gevallen keuzes zult moeten maken. De steeds
mondiger wordende burger zal aandacht vragen voor belangrijke zaken: aandacht voor veiligheid; voor
werk; aandacht voor armoede, en een schone gemeente met schone lucht; aandacht voor ouderen, en
aandacht voor een prettige manier van met elkaar samenleven. Niet in de laatste plaats vinden burgers
dierenwelzijn van zeer groot belang, ongeacht of het gaat over in het wild levende dieren in nood, of over
hoe een eigenaar verantwoord met zijn dier hoort om te gaan. Uitrenplekken voor honden zijn belangrijk,
net als chipacties voor katten. Of het door een eigenaar laten opruimen van hondenpoep. Het is van belang
dat uw gemeente op een verantwoorde wijze uitvoering geeft aan de wettelijke taak zwervend aangetroffen
dieren van straat te halen en op te vangen. En door aan de voorkant maatregelen te nemen om te
voorkomen dat dieren zwervend op straat terecht komen.
De Dierenbescherming wil u, met behulp van de twee toegevoegde documenten graag behulpzaam zijn bij
het geven van antwoorden op diverse vragen over dieren en dierenwelzijn. Het ‘Inspiratiedocument’ bevat
een groot aantal onderwerpen op een speelse en snel leesbare wijze in woord en beeld gebracht. De ‘Nota
Aanbevelingen’ gaat iets dieper in op de diverse onderwerpen.
Graag wil ik u uitnodigen kennis te nemen van de 2 documenten. Mocht u vragen en opmerkingen hebben,
of mocht u mij of -een van mijn collega’s- willen spreken, sta ik u graag te woord. Mijn e-mailadres is
karin.vanleeuwen@dierenbescherming.nl. Mijn telefoonnummer is 06 278 695 16.
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