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1.

De Vlaamse gemeenten ontvingen van de dienst Dierenwelzijn een aanbod voor twee
schuilhokken voor zwerfkatten, dit in het kader van het zwerfkattenbeheer. Heeft de stad
Scherpenheuvel-Zichem een aanvraag gedaan voor gratis schuilhokken bij de Dienst
Dierenwelzijn Vlaanderen?

a.

Zo ja, hoeveel schuilhokken heeft de stad ter beschikking gekregen en op welke locaties staan
deze hokken? En bestaat er reeds een vrijwilligerswerking die helpt bij het voederen? Graag
meer info.
Ja, de stad Scherpenheuvel-Zichem heeft die aanvraag gedaan.
Wij hebben twee schuilhokken gekregen. Eén schuilhok staat bij inwoners van Messelbroek,
waar een vrijwilliger ook de katten gaat voederen, samen met de inwoners van dat adres.
Het tweede schuilhok staat voorlopig bij een vrijwilliger en moet nog een definitieve plaats
krijgen.

b.

Zo niet, wat is de reden? Zal er alsnog een bestelling worden gedaan bij de Dienst Dierenwelzijn
(nu betalend) voor schuilhokken? Of worden er andere initiatieven genomen? Graag meer
verduidelijking.
Er zijn geen bijkomende schuilhokken besteld. Indien de werkgroep dierenwelzijn er vraag naar
heeft kan dit nog bekeken worden.

2.

Hoe wordt de uitvoering van de verplichting tot sterilisatie/castratie en nazorg van
zwerfkatten i.k.v. het zwerfkattenproject opgevolgd?

a.

Kan dit worden toegelicht? Op welke manier wordt dit gecoördineerd?
Meldingen van zwerfkatten verlopen via telefoon of via het mailadres
zwerfkat@scherpenheuvel-zichem.be. Dit wordt regelmatig gecommuniceerd via De Stadsinfo
en is ook terug te vinden op de website van de stad. Soms worden er meldingen doorgegeven
via de lokale politie. Meldingen, die rechtstreeks worden gedaan bij Poezenopvang De
Snorhaar, worden steeds doorgegeven aan de stad zodat wij een overzicht blijven behouden
van alle meldingen. Dit wordt gecoördineerd door Hilde Venstermans.
Adressen waar er al meerdere meldingen zijn geweest of waar er wordt vermoed dat niet alle
katten gevangen zijn, worden verder opgevolgd om te vermijden dat er nog kitten bijkomen.
Voor de nazorg van de uitgezette katten wordt beroep gedaan op de melders. Er wordt hen
gevraagd om opnieuw contact op te nemen indien er iets blijkt te zijn met de katten.
Als de vrijwilligers vermoeden dat er huiskatten zijn, die niet gesteriliseerd zijn, spreken ze de
eigenaars daarop aan. In sommige gevallen wordt ook een beroep gedaan op de lokale politie
om bij die mensen langs te gaan.

b.

Hoeveel vrijwilligers werken mee aan het zwerfkattenproject?
Voor het vangen van de katten wordt beroep gedaan op het vangteam van poezenopvang De
Snorhaar en op de verantwoordelijke van De Snorhaar. Dit is een team van 9 vrijwilligers die in
verschillende gemeenten de zwerfkatten vangen, naar de dierenarts brengen en terug
uitzetten. Drie daarvan zijn inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die voornamelijk in onze
gemeente meewerken aan het zwerfkattenproject. De anderen springen bij in, indien nodig.

c.

Met betrekking tot de sterilisatie/castratie: met welke dierenartsen of praktijken wordt
samengewerkt?
We werken samen met de dierenartsen op ons grondgebied, namelijk: dierenarts Nancy
Cuyvers, DAP Beestig, DAC Everbos en dierenarts Katleen Verswijvel. Indien deze dierenartsen
niet beschikbaar zijn, wordt er ook beroep gedaan op DAP ’s Heeren uit Diest.

3.

Graag een overzicht van het aantal gevangen, gesteriliseerde, teruggeplaatste en eventueel
geëuthanaseerde zwerfkatten voor het jaar 2018, 2019 en 2020. En hoe evalueert de
bevoegd schepen van dierenwelzijn deze cijfers?
De evolutie geeft aan dat in 2019 er een grotere stijging was ten opzichte van 2018. Ik denk dat
het verplicht steriliseren en castreren sinds 1 april 2018 hier veel mee te maken heeft. De
mensen zijn er sindsdien meer van bewust dat ze minder last hebben van zwerfkatten
wanneer er geen kitten bijkomen en ze zullen sneller melden wanneer er zwerfkatten in de
buurt zijn. Het is dank zij de vele vrijwilligers dat het zwerfkattenprobleem sterk geminderd is
als je kijkt naar het aantal in 2012, gehalveerd.
Euthanasie wordt weinig toegepast, de kat moet echt dodelijk ziek zijn, er wordt aan ieder dier
de kans gegeven om te overleven. Ik denk dat door de goede aanpak, de cijfers de volgende
jaren nog zullen dalen daar er praktisch geen kitten bijkomen. In de werkgroep dierenwelzijn
worden deze en andere problemen rond dierenwelzijn besproken. Tijdens de dierenwelzijn
dag en in de stadsinfo werken we aan bewustmaking. In het stadhuis hebben we een prikbord
waar men verdwaalde katten en honden kan melden.
Aantallen van de voorbije 10 jaren:
aantal
kater
kattin
euthanasie
totaal

4.

2011
119
187
15
321

2012
112
172
31
315

2013
96
149
22
267

2014
77
89
15
181

2015
90
101
11
202

2016
63
93
12
168

2017
40
56
11
107

2018
50
49
5
104

2019
70
97
7
174

Hoeveel budget werd er jaarlijks voorzien in het meerjarenplan voor het zwerfkattenbeleid
en hoeveel budget werd er uiteindelijk besteed in het jaar 2018, 2019 en 2020? Graag een
jaarlijks overzicht.

budget
jaarrekening

2018
10.000
7.288

2019
10.000
13.246

2020
11.250
14.047

2020
71
95
6
172

Als er onvoldoende krediet beschikbaar is, wordt dat via kredietherschikking bijkomend
voorzien. Op die manier kunnen alle meldingen afgewerkt worden. Wachten met sterilisaties
wegens onvoldoende krediet veroorzaakt immers meer kittens.
5.

Is de bevoegd schepen van dierenwelzijn van oordeel dat er lokaal bijkomende initiatieven
en/of maatregelen nodig zijn? Waarom wel of waarom niet?
Ik denk dat wij i.s.m.de beide kattenopvangen De Snorhaar en het Kattentehuis, die wij
ondersteunen vanuit de stad, goed werk leveren. Onze taak is de inwoners te sensibiliseren
via onze kanalen om zwerfkatten te melden en om goed na te denken alvorens ze een huisdier
in huis nemen.
Zo alleen kunnen wij overlast van zwerfkatten en verlaten katten wegwerken en zieke dieren
helpen. Wij hebben het geluk dat Scherpenheuvel-Zichem 2 kattenopvangen heeft. De
vrijwilligers doen hun uiterste best en verdienen dat ook onze verdere steun. Zij maken ook
deel uit van onze werkgroep dierenwelzijn waar ze met hun vragen terecht/bekommernissen
kunnen.
Hopelijk stappen onze buurtgemeenten ook mee in het verhaal want zwerfkatten kennen geen
gemeentegrenzen. Tijdens de vergaderingen van dierenwelzijn Vlaanderen en Vlaams Brabant
heb ik hier meermaals op gewezen. Het zou goed zijn dat de opvangen en asielen in onze
provincie meer steun kregen van de bevoegde instanties want het is zoals ik al zei: dieren
kennen geen grenzen.

6.

Worden er nog nieuwe initiatieven genomen in Scherpenheuvel-Zichem m.b.t. het lokaal
zwerfkattenbeleid?
Sinds vorig jaar krijgen de zwervers een inenting tegen kattenziekte en niesziekte. Uit
wetenschappelijke studies is gebleken dat de katten bij één enkele inenting al beschermd zijn
tegen deze ziektes.

