
Geachte griffier, 
Bij voorbaat mijn dank voor het doorgeleiden van mijn e-mail met bijlage naar de raadsleden. 
-- 
Geachte raadsleden, 
 
Dat u het druk hebt, daar twijfel ik niet aan. Ik verzoek u echter desondanks vriendelijk om de bijlage 
goed te lezen. 
De bijlage over de populatie zwerfkatten heb ik ondertussen reeds naar diverse gemeenten, fractieleden 
van de Tweede Kamer en naar de Tweede Kamer Commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) gestuurd. 
Tot mijn grote vreugde zal mijn inbreng worden behandeld in de Commissie van LNV. 
Ik wend mij ook tot uw gemeenteraad. 
 
De uitkomsten van mijn onderzoek naar het aantal zwerfkatten is helaas nog steeds actueel.  
Er doen zelfs al berichten de ronde dat het aantal eerder rond de 1,2 miljoen zwerfkatten ligt. 
Dat is schrikbarend!!! Daar móet op landelijk én lokaal niveau meer aandacht aan worden besteed en 
veel meer actie op worden ondernomen! 
 
In het licht van het huidige woelige politieke landschap sneeuwt een evengoed heel belangrijk 
onderwerp onder en krijgt het niet de aandacht die het verdient. 
De wetgeving stelt namelijk het volgende: 

De Wet dieren geeft regels die in hoofdzaak gehouden dieren betreffen. Ook worden dieren 
beschermd die niet worden gehouden, in het bijzonder door het verbod op dierenmishandeling  
en door de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen. 
 
Er is dus wettelijk  vastgelegd dat er een landelijke en lokale zorgplicht voor hulpbehoevende dieren is!  
Getuige het schrikbarende aantal zwerfkatten dat overduidelijk hulp behoeft maar het niet krijgt, wordt 
de wet echter met voeten getreden. 
De zorgplicht voor dieren is vaak één van de sluitposten bij de landelijke en de gemeentelijke begroting.  
Er is geen urgentiegevoel terwijl al die zwerfkatten een werkelijk erbarmelijk bestaan lijden.  
In een land als Nederland nauwelijks voor te stellen, maar het gebeurt wel. 
Helaas “niet onder onze ogen”. Het is een onzichtbaar probleem, wellicht ook dat het daarom niet de 
aandacht krijgt die het verdient.  
Zwerfkatten komen immers vaak pas ’s-avonds en ’s-nachts tevoorschijn om eten en drinken te zoeken.  
Een overgroot deel van de Nederlandse bevolking heeft ook daarom geen idee van de dagelijkse stille 
ramp die zich in ons land voltrekt. 
 
Is uw gemeenteraad bereid om hier eindelijk de aandacht aan te gaan besteden die het verdient? 
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 
 
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, 
Irene Kuijpers   
Lemmer 
 


