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Dierenwelzijn

Leuven voert een diervriendelijk beleid. Huisdieren maken deel uit van gezinnen en worden graag
gezien. Toch loopt het af en toe mis. Mistoestanden willen we zoveel mogelijk voorkomen en beperken.
1.

We stellen opnieuw expliciet een schepen bevoegd voor dierenwelzijn aan, met een bijhorend
werkingsbudget en een ambtenaar bevoegd voor dierenwelzijn.

2.

We willen dat de stad nauw samenwerkt met de contactpersoon die door de politiezone werd
aangesteld om het dierenwelzijn te behartigen. Deze 'dierenagent' zorgt ervoor dat de wet
correct nageleefd wordt en fungeert als eerste aanspreekpunt voor andere politiemensen en
inwoners die vragen of klachten met betrekking tot dierenwelzijn hebben.

3.

We blijven ons inzetten om zwerfkatten in de meest optimale omstandigheden op te vangen
en de mogelijke overlast die deze dieren met zich meebrengen te beperken, in samenwerking
met de politie, de dierenasielen en de vereniging Zwerfkat in Leuven.

4.

We blijven de zwerfkattensterilisatiecampagne promoten. We organiseren een jaarlijkse
informatiecampagne die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten
steriliseren en onderzoeken de mogelijkheden voor het toekennen van financiële incentives
(bvb. Een premie voor ingreep bij de dierenarts).

5.

We onderzoeken of een dierenasiel in Leuven kan opgericht worden.

6.

We willen alleen erkende circussen zonder wilde dieren toelaten op Leuvens grondgebied.

7.

We zien erop toe dat het verbod om gezelschapsdieren op markten te verkopen
gerespecteerd wordt, onder meer om impulsaankopen te voorkomen.

8.

We stimuleren dat huisdieren worden toegelaten in sociale woningen, OCMW-woningen,
rustoorden of serviceflats.

9.

Niemand is gebaat bij te veel duiven in de stad. We willen een diervriendelijke aanpak voor
het beheer van de duivenpopulatie : een contraceptieve duiventil (waar de eieren vervangen
worden door gipseieren), het strooien van contraceptieve granen. Ook de slechtvalkpopulatie
in Leuven draagt bij aan het beheer van de duiven.

10.

In de stedelijke infokrant en online publiceren we regelmatig artikels met tips over
dierenwelzijn, bvb. over het verantwoord aankopen van een huisdier, sterilisatie en
vaccinaties, het houden van exotische dieren, het verdoven bij rituele slachtingen, het gevaar
van vergiftigd wild, de hoge sterfte van duiven die gelost worden bij een trouw, en over hoe
men gevallen van dierverwaarlozing kan melden aan de bevoegde instanties.

11.

We willen losloopzones voor honden in elke deelgemeente, één op wandelafstand van de
deur van elke Leuvenaar. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor de aanleg van een
hondenzwemvijver om de vierpoters waterpret te gunnen.

12.

Vaak weten dierenliefhebbers niet waarheen met het verdriet om hun overleden huisdier. We
willen een strooiweide waar kleine herdenkingen kunnen georganiseerd worden, maar niet op
de stedelijke begraafplaatsen.

13.

We zien toe op een strikte toepassing van het verbod op dieren op de kermis.

14.

De luide knallen van vuurwerk bezorgen de dieren veel stress en angst. We willen dat de stad
kiest voor geluidsarm vuurwerk bij officiële evenementen en particulieren aanzet tot het
gebruik van geluidsarm i.p.v. traditioneel vuurwerk.

15.

Om een diervriendelijke toekomst te garanderen, moeten onze jongeren daar vandaag over
leren. Dat kan via educatieve projecten op school om de leerlingen bewust te maken van
dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van kennis voor dieren en empathie en
respect voor alle levende wezens.

