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Interpellatie van de h. Norré: Het label “Diervriendelijke gemeente”.
De h. Norré geeft aan dat het Brusselse gewest gemeentes zal ondersteunen die aandacht hebben voor
het dierenwelzijn, via een oproep tot projecten. De gemeente die het label Diervriendelijke gemeente krijgen,
zullen kunnen genieten van een subsidie tot € 7.000. Er moet voldaan worden aan 6 van de 11 criteria. Dit jaar
kunnen de gemeentes ook dingen naar het “Gouden label” dat in 2021 de Brusselse gemeente zal belonen dat
een bijzondere aandacht heeft gegeven aan dieren, in naleving van zo veel mogelijk criteria. De gemeentes
kunnen hun kandidatuur indienen tot 30 april.
Welke maatregelen zijn voorzien om het dierenwelzijn in Ukkel te verbeteren? Aan hoeveel criteria
voldoet de gemeente? Zal de gemeente zich kandidaat stellen voor het label Diervriendelijke gemeente en het
Gouden label?
Schepen De Brouwer bevestigt dat er een dossier werd ingediend om als diervriendelijke gemeente dit
label te kunnen bekomen. De gemeente voldoet aan 6 criteria (9 indien er soepeler beoordeeld wordt). De creatie
van een dienst Dierenwelzijn draagt hier erg aan bij. Twee gespecialiseerde ambtenaren zetten zich hiervoor in op
het grondgebied van de politiezone.
Het college wil in de gemeente ook een losloopzone voor honden inrichten. Een gepland terrein in de Paul
Stroobantlaan kon niet geconcretiseerd worden omwille van problemen met de eigenaar van het terrein.
Het gemeentebestuur kent elk jaar een subsidie toe aan vzw Chats libres die zorgt voor de sterilisatie van
zwerfkatten.
De sensibilisering van de bevolking door de gemeentediensten kon voortgezet worden ondanks covid.
Vuurwerk is enkel toegelaten met een goedkeuring van de burgemeester omdat dieren erg veel hinder
hiervan ondervinden.
Het college heeft Claire Diederich gevraagd een uiteenzetting te geven in het kader van de conferentie
van Leefmilieu Brussel. De organisatie van evenementen rond dierenwelzijn voldoet aan criterium 10 om het label
te kunnen krijgen.
Het college wou een conferentie over de aanwezigheid van vossen organiseren maar dit kon niet
doorgaan omwille van de gezondheidscrisis.
Het aanbod aan producten die niet getest zijn op dieren of die geen stoffen van dierlijke oorsprong
bevatten is een overweging bij de toekenning van handelscheques en dit is eveneens gunstig om het Gouden
label te bekomen.
De gemeente heeft een honderdtal premies voor de adoptie van asieldieren uitgereikt dankzij een
gewestelijke subsidie (iets boven € 4.000).
De gemeente bestudeert een mogelijke ondersteuning van opvangcentra die niet erkend zijn maar die
reeds geadopteerde dieren opvolgen.
Het college hoopt de inrichting van een losloopzone in de Paul Stroobantlaan te realiseren vóór 2021. Ze
heeft nog geen informatie over de oppervlakte van dit terrein.

