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ENGAGEMENT
 Aanstellen van een schepen voor dierenwelzijn
 Oprichten van een team dierenwelzijn
 Samenwerken met een erkend dierenasiel
 Inzetten op een diervriendelijk zwerfkattenbeleid
 Realiseren van hondenloopweides
 In stand houden van bijenpopulaties
 Verbieden van de verkoop van dieren op markten
 Toelaten van gezelschapsdieren in sociale
woningen, woonzorgcentra of serviceflats

 Diervriendelijk beheren van duivenpopulaties
 Gebruiken van geluidsarm vuurwerk
 Informeren en sensibiliseren van Mechelaars
 Uitbouwen van een meldpunt dierenwelzijn
 Ondersteunen van initiatieven rond dierenwelzijn

Stad Mechelen houdt zoveel mogelijk rekening met
dierenwelzijn in haar reguliere beleid en engageert
zich om problemen op een diervriendelijke manier op
te lossen. We ondernamen al heel wat acties maar er
ligt nog veel werk op de plank.

VOORWOORD
Stad Mechelen heeft sinds 2019 een schepen met de
bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ in haar portefeuille.
Als dierenvriend en vrijwilligster bij Dierenbescherming Mechelen
ben ik enorm trots om als eerste schepen van dierenwelzijn in
Stad Mechelen dit charter te mogen inleiden. Met dit charter
presenteren we de projecten en ambities die we binnen het
Mechels dierenbeleid voorop stellen. We hebben bij de start van
deze legislatuur reeds een aantal grote stappen vooruit gezet:
het zwerfkattenbeleid uitbreiden, de creatie van een meldpunt
voor dierenwelzijn, de Week van de Bij en opleidingen rond dierenwelzijn bij politie en gemeenschapswachten. Stad Mechelen
gaat constructieve samenwerkingen aan met onze vaste partner
vzw Dierenbescherming Mechelen en andere dierenorganisaties.
Het mens-dier aspect verliezen we niet uit het oog en willen we
o.a. ook vorm geven in woonzorgcentra. Tot slot willen we onze
Mechelaars sensibiliseren rond dieren, de zorg die ze nodig
hebben en hun belang in onze stad.
Een stad voor iedereen, voor mens maar ook voor dier. Daarom
ondertekenen we met groot enthousiasme op Werelddierendag
dit charter dierenwelzijn in Mechelen.
Veel leesplezier,
schepen van dierenwelzijn
Vicky Vanmarcke

Burgemeester
Alexander Vandersmissen
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TEAM DIERENWELZIJN
Dit team zet zich in voor dierenwelzijn in en om de stad.
En werkt hiervoor samen met de Dierenbescherming
Mechelen vzw i , AAP vzw (Animal Asssisted Projects) i ,
de opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC’s) i ,
politie i , gemeenschapswachten, buitengewone opsporing
ambtenaren (BOA’s) en Dierenwelzijn Vlaanderen i .

ACTIE
Wijkagenten scholen zich bij in de dierenwelzijnswetgeving en de handhavingsmogelijkheden. Aanvullend krijgen
gemeenschapswachten een opleiding rond
het herkennen en melden van dierenleed
van Aap vzw via hun Aahzo werking. Deze
organisatie heeft heel wat ervaring en
expertise over werken en omgaan met
dieren. Wijkagenten en gemeenschapswachten hebben een nauw contact met
onze inwoners en kunnen zo signalen van
dierenleed snel opvangen. Ook de nieuwe
BOA’s van de stad gaan de opleiding
volgen. Zij volgen problemen en meldingen
van overlast nog strikter op.
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DIERENBESCHERMING
MECHELEN VZW
Stad Mechelen werkt nauw samen met de
Dierenbescherming Mechelen vzw i . Dat is een opvang
centrum voor gevonden, afgestane en in beslag genomen
kleine huisdieren zoals honden en katten.
Wens je meer informatie over de werking van het dieren
asiel? Wil je je graag inzetten als vrijwilliger? Wil je graag
een dier adopteren? Neem dan een kijkje op hun website.
De Dierenbescherming baat ook een honden- en kat
tenpension uit. Als je op vakantie gaat, kan je er een plaats
voor je hond of kat reserveren.
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ZWERFKATTENBELEID
Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten
leven en mensenschuw zijn. Het zijn katten die aan hun lot
werden overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn. Of
het zijn nakomelingen van zwerfkatten die ‘in het wild’ werden
geboren. De katten planten zich snel voort. Eén kat krijgt 2 à
3 nesten per jaar en één nest telt gemiddeld 4 tot 6 kittens.
De stad werkt samen met de Dierenbescherming Mechelen
vzw i om de zwerfkattenproblematiek aan te pakken.
Wanneer er in je buurt veel zwerfkatten lopen, meld je dit
aan de Dierenbescherming. De Dierenbescherming vangt
de zwerfkatten die zich op openbaar domein bevinden met
speciale diervriendelijke kooien. Omwonenden worden op
de hoogte gebracht van de actie. Op private eigendommen
worden zwerfkatten enkel weggevangen na toelating van
de eigenaar. De gevangen zwerfkatten worden door de
Dierenbescherming geregistreerd en door de dierenarts
gesteriliseerd en verzorgd. De behandelde zwerfkatten
worden na herstel terug uitgezet op de vangplaats.
De stad plaatste op enkele
locaties schuilhokken voor
zwerfkatten. Op deze plaat
sen worden de zwerfkatten
gevoederd door vrijwilligers
die in het bezit zijn van een
voederpas. Een voederpas
kan je aanvragen bij de
dienst milieu en landbouw i
of het meldpunt dierenwel
zijn van de stad i .
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HONDENLOOPWEIDES
Nete

Natuurgebied
Battenbroek

Dijle

Grote vijver
Battenbroek

Kleine vijver
Battenbroek

Natuurreservaat
“Oude Dijlearm”

Stad Mechelen telt tien hondenweides waar je als honden
baasje je viervoeter onder toezicht vrij kan laten rondlopen.
Informatieborden geven de ‘spelregels’ weer. Hou je
hond aan de lijn tot je op de hondenweide bent. Sluit het
toegangspoortje van de hondenweide steeds zorgvuldig.
Vuilbakjes of hondenpoepzuilen staan in de buurt om de
hondenpoep in te deponeren. Voor de hondenweides gele
gen in een park check je best de openingsuren van het park.
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Tivolipark

Natuurgebied
“Den Battelaer”
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Natuurreservaat
Robbroek

Zenne

Sinte Mettetuin
Karme

lieten
Tuin
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Sportpark
“De Nekker”

Kruidtuin
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Prov. Domein
Vrijbroekpark
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9
Egleghemvijver

Caputsteenpark
Papenhof
Tivoli
Pennepoelpark
Donkerlei
Offenbossen
Eglegemvijver
(eigendom ANB)
8 Vrijbroekpark
(eigendom
Provincie)
9 Muizen
Lotelingstraat
10 Hendrik
Speecqvest

Denk je zelf aan een plek waar nog plaats is voor een
hondenweide of zelfs hondenvijver? Stuur je suggestie door
naar het meldpunt dierenwelzijn van de stad i .
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BIJEN IN DE STAD
De laatste jaren gaat het niet goed met honingbijen en de
wilde bijen. Nochtans kunnen we niet zonder deze diertjes,
want ze bestuiven het grootste deel van onze voedings
gewassen. Heel wat groenten en fruit zouden verdwijnen
zonder de bij. Honingbijen leven in bijenkasten en worden
verzorgd door imkers. Alle andere soorten zijn bijen die in
het wild voorkomen.
Tot de wilde bijen behoren hommels en solitaire bijen. Ze
hebben voldoende voedsel en plek nodig om te nestelen.
De stad zet in op bijvriendelijke initiatieven. Op verschil
lende plaatsen werden bloembollen geplant en bijenhotels
geplaatst. De bloemen zorgen voor nectar en stuifmeel
die de bijen verzamelen als voedsel voor zichzelf en het
nageslacht. In de bijenhotels kunnen solitaire bijen nestelen
en eitjes leggen.
Heb je zelf een bijvriendelijke suggestie? Dan mag je die altijd
doorgeven aan het meldpunt dierenwelzijn van de stad i .
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GEEN DIERENMARKT
Ondanks het verbod op de verkoop van honden en katten
op markten blijven impulsaankopen van andere gezel
schapsdieren, zoals bijvoorbeeld knaagdieren, vogels, een
probleem.

ACTIE
Wijziging van het marktreglement met een
totaalverbod op de verkoop van dieren.
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GEZELSCHAPSDIEREN IN
SOCIALE WONINGEN, WOONZORGCENTRA OF SERVICEFLATS
Het is wetenschappelijk bewezen dat gezelschapsdieren
een positieve invloed uitoefenen op je fysieke en mentale
gezondheid. De dieren stimuleren je om in beweging te
blijven of helpen je minder eenzaam te voelen.

ACTIE
De integratie van gezelschapsdieren in sociale
woningen, woonzorgcentra of serviceflats vraagt
vooral om praktische afspraken tussen de bewoners/familie en betrokken instanties:
• De bewoners hoeven zich niet te ontdoen van
hun huisdieren en kunnen ze meenemen
• De huisdieren kunnen via familie op regelmatige
tijdstippen bij de bewoners op bezoek komen
• Vrijwilligers komen met hun eigen huisdier bij
de bewoners op bezoek en volgden hiervoor
een opleiding
• De bewoners houden gemeenschappelijk dieren
• De afspraken kunnen opgenomen worden in
het huurcontract, begeleidings- of
zorgplan van de bewoners.
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DUIVENBEHEER
Stadsduiven kunnen voor heel wat overlast zorgen. De
voorbije jaren werd gebruik gemaakt van inloopkooien om
de populatie stadsduiven onder controle te houden. De
gevangen duiven werden overgebracht naar een opvang
centrum voor vogels.
Vanaf het najaar (2020) start de stad met een diervriende
lijkere aanpak van het probleem door het verspreiden van
een niet-hormonale anticonceptie voor duiven. Dat gebeurt
via automatische voederdispensers die op strategische
plaatsen in de stad gezet worden. De maïskorrels die
de stadsduiven te eten krijgen, worden behandeld met
Nicarbazine. Dat is een product dat normaal wordt gebruikt
bij de bestrijding van darmparasieten bij vogels, maar als
bijwerking heeft dat er zich geen vrucht kan ontwikkelen
in de eieren van de duiven. Andere dieren ondervinden er
geen hinder van.
Binnen de vijf jaar wil de stad duivenpopulatie tot 80%
verminderen. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij extreme
overlast, blijft de stad gebruik maken van inloopkooien.
Verder wordt ook ingezet op sensibilisering om duiven niet
te voederen omdat hierdoor ook de populatie sneller groeit.
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GELUIDSARM VUURWERK
Vuurwerk en de ermee gepaard gaande knallen en flitsen
zijn voor veel dieren angstaanjagend. In paniek kunnen ze
verloren lopen of zich verwonden.
De stad onderzoekt voor de jaarwisseling 2020-2021
of het mogelijk is om geluidsarm vuurwerk af te steken.
Geluidsarm vuurwerk produceert 50% minder geluid, waar
door dieren minder hinder ondervinden.
Eerder besliste de stad ook al om de Vlaamse feestdag op
11 juli en de nationale feestdag op 21 juli niet meer te vieren
met traditioneel vuurwerk.
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INFORMEREN
EN SENSIBILISEREN
Alle informatie over dierenwelzijn en de samenwerking met
verschillende partners is verzameld op één plek op onze
stadswebsite. Je vindt op die manier makkelijker en sneller
de informatie die je zoekt.
Je kan onze activiteiten ook volgen op social media. Zo
promoten we bijvoorbeeld initiatieven rond dierenwelzijn op
scholen en vieren we de Werelddierendag.

MELDPUNT DIERENWELZIJN
Wil je een melding doen? Of heb je vragen rond dieren?
Surf dan naar het meldpunt dierenwelzijn van de stad i .
Let wel, ben je getuige van dierenmishandeling of -verwaar
lozing én ken je bovendien de eigenaar van het dier? Dan
doe je je melding bij Dierenwelzijn Vlaanderen i . Ken je de
eigenaar van het dier niet of is de situatie heel dringend?
Dan neem je best contact op met de politie MechelenWillebroek i . Voor dringende hulp bel je het noodnummer.
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INITIATIEVEN
Een greep uit onze initiatieven:

Sterilisatie te duur?
Wist je dat een kattenkoppel op 5 jaar tijd voor maar liefst
5000 nakomelingen kan zorgen? Velen daarvan krijgen
een ticketje naar het dierenasiel of worden een verwilderde
zwerfkat. Het steriliseren van je kat is verplicht en zo voor
kom je ongewenste nestjes.
Wie in Mechelen of deelgemeente woont én een UiTPAS
heeft met kansentarief kan tegen verminderd tarief zijn kat
laten steriliseren (maximum 2 katten per gezin). Je betaalt
slechts 25 euro voor een sterilisatie en 10 euro voor een
castratie. De sterilisatiecampagne is een jaarlijks initiatief
van de stad, Dierenbescherming Mechelen vzw en lokale
dierenartsen.
Hoe kan je deelnemen?
Haal je aanvraagformulier op vertoon van je UiTPAS aan het
onthaal van het Huis van de Mechelaar i , Sociaal Huis i of
de Dierenbescherming Mechelen vzw i . Maak een afspraak
bij één van de deelnemende dierenartsen. De lijst vind je
terug op de website van de Dierenbescherming.
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Beestige Wandeling!
Visit Mechelen en Aap vzw hebben samen een ‘beestige
wandeling’ uitgewerkt: een tocht door de historische bin
nenstad op maat van je viervoeter en jou. De wandeling van
2,5 km brengt je langs toeristische hotspots, groene plek
ken en verdoken uithoeken. De brochure koop je voor 5
euro in het infokantoor van Visit Mechelen i . De opbrengst
gaat integraal naar Aap vzw i .

Beestig Welkom! sticker
Met deze sticker geven onze horeca-uitbaters en hande
laars aan of je hond welkom is in hun zaak. De sticker is
een initiatief van Aap vzw, die het welzijn van dieren en
hun baasjes behartigt. De sticker kost 50 euro. Daarmee
steun je niet alleen de werking van de vzw, maar krijg je
ook nuttige tips mee. Handelaars die meedoen krijgen
25 mini-snoepdoosjes om de honden van hun klanten te
verwennen. De deelnemende handelaars vind je terug op
de stadwebsite of de website van Aap vzw i . Ook info over
hoe je de sticker bestelt, vind je daar terug.
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Huisdier zoekt plusbaasje
Heb jij tijd én een hart voor dieren? Of heb je een huisdier
en zoek je een plusbaasje wanneer je er niet bent? AAP
vzw gaat via haar werking Aallez (voor honden en katten)
voor jou op zoek naar de juiste match. Als huisdiereigenaar
ben je gerust, het plusbaasje geniet van het gezelschap
van je huisdier. Je huisdier is minder alleen en krijgt de
nodige zorgen. Alle praktische info en de registratiefor
mulieren voor baasjes en plusbaasjes vind je terug op de
website van AAP vzw i .

Huisdiersticker
De Vlaamse overheid lanceerde een huisdiersticker. Deze
sticker maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich
in je woning bevinden, zodat de hulpdiensten in noodsitu
aties (vb. woningbrand) ook je huisdieren kunnen redden.
Op de sticker vermeld je met een watervaste stift welke
huisdieren je hebt. Hang dan de sticker aan je voordeur of
raam aan de straatzijde. De sticker kan je gratis verkrijgen
in het Huis van de Mechelaar i , zolang de voorraad strekt.
Heb je zelf een leuk voorstel? Laat het weten via het
meldpunt dierenwelzijn van de stad i .
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NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
Stad Mechelen
Vicky Vanmarcke
schepen bevoegd voor oa dierenwelzijn
vicky.vanmarcke@mechelen.be of
kabinet.vanmarcke@mechelen.be
Grote markt 21, 2800 Mechelen
Meldpunt Dierenwelzijn - dienst Milieu en Landbouw
0800 20 800
dierenwelzijn@mechelen.be
www.mechelen.be/dierenwelzijn
Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen
0800 20 800
afspraken.mechelen.be/afspraken
www.mechelen.be/huis-van-de-mechelaar
Sociaal Huis Mechelen
Lange schipstraat 27, 2800 Mechelen
0800 20 800
socialedienst@mechelen.be
www.mechelen.be/sociaalhuis
Visit Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 76 54
visit@mechelen.be
visit.mechelen.be
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Politie
Politiezone Mechelen/Willebroek
Frederik de Merodestraat 88, 2800 Mechelen
015 46 44 64
www.politie.be/5906

Dierenbescherming Mechelen vzw
Opvangcentrum voor dieren
Slachthuislaan 3, 2800 Mechelen
015 20 52 87
info@dierenbeschermingmechelen.be
pension@dierenbeschermingmechelen.be
vrijwilliger@dierenbeschermingmechelen.be
www.dierenbeschermingmechelen.be

Aap vzw
Animal Assisted Projects
03 887 72 21
info@aapvzw.be
www.aapvzw.be

VOC vzw – Vogelbescherming Vlaanderen
Opvangcentra voor vogels en wilde dieren
Contactgegevens op
www.natuurhulpcentrum.be/
andere-opvangcentra-voor-vogels-en-wilde-dieren
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Dierenwelzijn Vlaanderen
Departement Omgeving – dienst Dierenwelzijn
K. Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Meldpunt Dierenwelzijn Vlaanderen
www.dierenwelzijn.vlaanderen.be/
dierenverwaarlozing-of-mishandeling-een-klacht-indienen
02 553 15 08
dierenwelzijn@vlaanderen.be
www.huisdierinfo.be
www.dierenwelzijn.vlaanderen.be
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