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Dierenwelzijn op maat van de grootstad
Initiatief van Bianca Debaets om Brusselse partners beter op elkaar af te stemmen
Naar aanleiding van een studiedag rond dierenwelzijn in stedelijk gebied pleit Brussels
Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets voor een versterkte samenwerking tussen
Brusselse partners als gemeenten, politiediensten, asielen, dierenrechtenorganisaties en
Leefmilieu Brussel. De studiedag brengt voor de eerste keer alle Brusselse partners samen en dit
met het oog op een beleid rond dierenwelzijn op maat van de grootstad.
Tijdens de studiedag worden informatie en voorbeelden van goede praktijk uitgewisseld tussen de
Brusselse partners en buitenlandse experten, bijvoorbeeld over preventie en sensibilisering rond
dierenwelzijn.
“De politiediensten bijvoorbeeld spelen ook een rol binnen dierenwelzijn en treden op bij
dierenverwaarlozing”, stelt Bianca Debaets. “Door een betere afstemming van de communicatie
tussen alle betrokken partners (politiediensten, gemeenten, Leefmilieu Brussel, …) kan ik een
krachtdadig beleid voeren, bijvoorbeeld rond sensibilisering van doelgroepen. Ook de gemeenten
kunnen een grote bijdrage leveren aan het dierenwelzijn in het Brussels Gewest. Ik heb dan ook
reeds contact gehad met de schepenen voor Dierenwelzijn van de Brusselse gemeenten. Hierbij doe ik
ook een oproep dat de verschillende Brusselse gemeenten de bevoegdheid Dierenwelzijn expliciet
toekennen aan één van de schepenen. Dit komt de aandacht voor dierenwelzijn ten goede en
verbetert het lot van onze dierenvrienden.”
Tijdens de studiedag in samenwerking met Leefmilieu Brussel heeft Bianca Debaets niet alleen de
grote lijnen van haar beleid toegelicht, maar ook verwezen naar het online formulier om
dierenverwaarlozing te melden en naar de nakende oprichting van de Brusselse Raad voor
Dierenwelzijn.
Leefmilieu Brussel legt het accent op de acties vanuit de administratie: samenwerking met de
gemeenten en de politiezones rond het toezicht op dierenwelzijn en sensibilisering in samenwerking
met dierenartsen, dierenasielen en scholen. De uitgenodigde experten van hun kant wijzen op de
behoeften van katten en honden in een stedelijk gebied.
Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid Dierenwelzijn overgedragen aan de gewesten
en Bianca Debaets werd de eerste Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest leven veel gezelschapsdieren – waaronder 121.000 katten en meer dan
44.000 honden – die een belangrijke sociale rol vervullen.
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