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DIERVRIENDELIJK STEMMEN
Waar stem jij op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?

STEM VOOR EEN
DIERVRIENDELIJKE
GEMEENTE

PLANTAARDIG

RAMPEN

BONTVRIJ

JACHTVRIJ
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VOORWOORD
Aankomende 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is voor dieren enorm belangrijk. In
gemeenten wonen namelijk katten, honden, kippen, koeien, vogels, hazen en nog veel meer andere dieren.
Gezelschapsdieren, landbouwdieren en dieren in de natuur. Dat is voor dieren enorm belangrijk. Zelf kunnen zij
niet stemmen, maar u kunt dat wel namens hen doen. Want het is een misverstand dat dierenwelzijn alleen
geregeld wordt vanuit de landelijke politiek. Juist op gemeenteniveau is er veel mogelijk om dierenleed te
voorkomen!
Elke gemeente zou minimaal een dierenwelzijnsnota met voldoende ambtelijke capaciteit moeten hebben,
maar bij veel gemeenten is dit helaas nog steeds niet het geval en trekken dieren aan het kortste eind.
Daarnaast is kennis én capaciteit bij handhavers enorm belangrijk en juist heel goed lokaal te regelen.
Hierdoor kun je dierenmishandeling, verwaarlozing en stroperij eerder signaleren en voorkomen zodat
dierenwelzijn gemeentebreed kan verbeteren.
In bijna elke gemeente zijn lokale dierenhulporganisaties actief. Het is belangrijk dat deze organisaties voor
zowel gezelschapsdieren als natuurdieren en diervervoer een kostendekkende vergoeding ontvangen van de
gemeente. Voor natuurdieren zijn “groene” maatregelen binnen de gemeente heel belangrijk zoals bijvoorbeeld
een evenwichtig maai- en kapbeleid in het broedseizoen, maar ook bijvoorbeeld de plaats van natuur en dieren
binnen een bestemmingsplan.
Gemeenten hebben een wettelijke en morele plicht om voor dieren te zorgen in hun gemeente. Voor alle
dieren! Dierenwelzijn moet dan ook verankerd worden in de gemeente, niet een restpost. Welke gemeentelijke
partij heeft dierenwelzijn in zijn verkiezingsprogramma opgenomen?
Welke partij is bereid te investeren in dierenwelzijn?
Stem op 16 maart, stem diervriendelijk!
Namens de dieren, bedankt.
De Dierencoalitie
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PLANTAARDIG

Wist je dat?

"Als we alle fossiele brandstoffen in de ban doen,
maar niet onze vlees- en zuivelconsumptie verlagen;
dan zal het niet lukken om de klimaatdoelen te halen
en onder de 1.5 graad opwarming te blijven”,

1

aldus de 58 internationale wetenschappers van de Harvard University.
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De impact van dierlijke producten

PLANTAARDIG

Ontbossing
De ontbossing in het Amazone
regenwoud is in 2021 met 22%
gestegen in vergelijking met het jaar
2
daarvoor. Dit komt mede door het
grazen van vee en het verbouwen
van soja voor veevoer.

Broeikasgassen
De vleesindustrie is verantwoordelijk
voor 40% van alle broeikasgassen
3
wereldwijd. Puur omdat er voor 1 kilo
vlees 5 kilo plantaardig voer nodig is.

Impact dierlijke eiwitten
Door geen of minder vlees te eten,
kunnen we wereldwijd een vijfde tot
een derde deel van het
4
biodiversiteitsverlies stoppen. En
natuurlijk zorgt het eten van minder of
geen vlees voor veel minder dierenleed.
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Stem voor een plantaardige gemeente

PLANTAARDIG

"In 2030 eet de gemiddelde Nederlander
(minimaal) 60% plantaardig en (maximaal) 40% dierlijk"
Om het VN-Klimaatakkoord van Parijs tegen de opwarming van de aarde met méér dan 1,5 graden te
behalen, moeten we veel minder dierlijk voedsel produceren en consumeren. Dierlijke productie leidt
namelijk tot broeikasgassen, een afname van de biodiversiteit en dierenleed. De productie van vlees alleen
3

is verantwoordelijk voor 40% van alle broeikasgassen.

Gemeenten dragen een verantwoordelijkheid
Er zijn in Nederland verschillende gemeenten die
zich inzetten voor de versnelling naar een meer
plantaardig

en

minder

dierlijk

dieet.

Meer

gemeenten zouden hierop beleid moeten maken.
Daarom zou het voor de 'klimaat- en diervriendelijke'
kiezer een slimme keuze zijn om op een partij te
stemmen die werk wil maken van de versnelling van
de eiwittransitie. Er is namelijk geen tijd te verliezen.

Staan deze maatregelen in het
verkiezingsprogramma van uw partij?
Ontwikkelen van voedselbeleid waarin
het verminderen van dierlijke productie
en consumptie centraal staan;
Faciliteren en subsidiëren van pilots die
de eiwittransitie versnellen;
In publieke ruimtes en overheidskantines
het principe ‘carnivoor geef het door’
toepassen.
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"Gemeente Amsterdam pleit
voor eiwittransitie: minder
5
vlees en zuivel."

RAMPEN

Wist je dat?
In Noord-Limburg
wilden 16% van de mensen thuis blijven

tijdens de overstroming om hun huisdieren te beschermen.
Hierdoor kwamen vele mensen en dieren
6

6

in levensbedreigende situaties.
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RAMPEN

Dieren in nood door toenemende rampen

Kans op rampen steeds groter
In 2021 waren er wereldwijd meer
7
rampen dan ooit tevoren. Zelfs
Nederland werd getroffen door een
overstroming in Limburg.

Nederlanders houden van dieren
In Nederland zijn huisdieren onderdeel van
het gezin. In totaal leven in ons land 27
8
miljoen huisdieren.

Volle stallen in de veehouderij
In Nederland leven 116 miljoen dieren in
9
in de veehouderij. Deze dieren worden
in stallen dicht op elkaar en in grote
hoeveelheden gehouden. Een drama bij
het uitbreken van rampen.
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Stem voor een gemeente

RAMPEN

met aandacht voor dieren bij rampen

Gemeenten dienen dieren mee
te nemen in rampenplannen
"Zonder veiligheidsplannen vanuit de gemeente
voor de opvang van huisdieren tijdens evacuaties in
rampen komen mensen en dieren
in levensbedreigende situaties terecht"

Dieren worden tot de dag van vandaag zelden meegenomen in de veiligheidsplannen van gemeenten bij het
uitbreken van rampen. Terwijl dit voor grote problemen kan zorgen tijdens bijvoorbeeld overstromingen. Denk
aan de miljoenen dieren die opgesloten zitten in stallen en de miljoenen dieren die leven in de natuur. Uit een
enquête van Veiligheidsregio Limburg-Noord bleek dat 16% van de Limburgse bevolking tijdens de ramp
thuisbleef, omdat ze hun huisdier niet wilde achterlaten. Het is van levensbelang voor mens en dier dat
6
gemeenten gaan nadenken over de evacuaties van dieren.
Wat kunnen gemeenten doen?
Verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s hebben afspraken gemaakt met dierenhulporganisaties.
Vooralsnog gebeurt dit niet in elke regio en worden ook niet alle dieren meegenomen in de plannen. Alleen voor
geregistreerd vee bestaan er officiële evacuatieplannen bij overstromingen. Voor huisdieren en wilde dieren is
nauwelijks iets geregeld.

Staan deze maatregelen in het verkiezingsprogramma van uw partij?

Opnemen van het redden van dieren in lokaal beleid en rampenplannen;
Concrete plannen maken voor hulp aan dieren en voorzien in noodopvanglocaties;
Website met informatie hoe mensen zich kunnen voorbereiden op rampen m.b.t. hun dieren en hoe te reageren
wanneer ze een dier in nood zien.

“Er is totaal niet gedacht aan dieren die kunnen verdrinken.” (Quote slachtoffer van de overstroming in Limburg).
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BONTVRIJ

Wist je dat?

3.BONTVRIJ

"Voor een grote bontkraag kunnen
11

zelfs wel vier dieren gedood zijn"
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Nog meer over bont..

BONTVRIJ

Dierenleed
Bont komt van nertsen, wasbeerhonden,
vossen en andere dieren die in kleine,
draadgazen kooien worden gehouden.
Hun eentonige leven leidt tot permanente
stress, extreme gedragsafwijkingen en
11
zelfverminking. "

Impact op het klimaat
Het klimaateffect van 1 kilo nertsenbont is
vijf keer zo hoog als het klimaateffect van
10
1 kilo textiel.

Bontfabrieken
95% van het wereldwijd verhandelde
bont komt van bontboerderijen in
11
China en Europa. Dit geldt ook voor
het bont dat in Nederland verkocht
wordt.
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Stem voor een bontvrije gemeente

BONTVRIJ

Dierenwelzijnsorganisaties roepen
op om bont martelmode te stoppen
"Wist je dat, nertsen vossen en wasbeerhonden
10

anaal geëlektrocuteerd worden voor hun vacht?"

Tot op de dag van vandaag wordt nog steeds in vele modeartikelen bont verwerkt. Het bont is afkomstig van
verschillende diersoorten zoals: vossen, coyotes, konijnen, wasbeerhonden en in sommige gevallen katten en
honden. Er zit geen verschil in de soorten bont als we kijken naar dierenleed. Dierenleed kleeft aan alle bont in
jassen, sjaals en/of versieringen. Er bestaat geen 'maatschappelijk verantwoord bont'. In Nederland is het
dragen, importeren en exporteren van bont legaal, vandaar dat in vele winkelstraten en op markten bont
verkocht wordt.
Amsterdam heeft Europese primeur met bontvrije
winkelstraat
In 2016 werd de Hartenstraat als eerste straat in
Europa officieel bontvrij verklaard. Niet lang daarna
liet het college van burgemeesters en wethouders van
de gemeente Amsterdam weten dat zij de verkoop van
bont op markten willen gaan verbieden.

Staan deze maatregelen in het
verkiezingsprogramma van uw partij?
Hanteren van een bontvrij inkoopbeleid;
Kiezen om evenementen, instellingen of
organisaties die bont gebruiken, niet te
subsidiëren;
In overleg treden met ondernemers en
afspraken maken over het weren van bont in
winkels en straatbeeld.
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Wist je dat?

Jaarlijks sterven
honderdduizenden
dieren door de
plezierjacht in
Nederland
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Weetjes over de jacht
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Schade aan mileu-en ecosystemen
Jacht kan leiden tot vele gevaren voor het
milieu en de wilde dieren. Door te jagen
ontstaat er onbalans in het milieu en in
12
ecosystemen.

Ethiek
De dieren waarop gejaagd wordt,
ondervinden veel leed. Dit is inhumaan.
De jacht op dieren is overbodig en dus
niet nodig.

Slachtoffers
Wereldwijd worden er naar
schatting 100 miljoen dieren per jaar
12
gedood door jagers.
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JACHTVRIJ

Stem voor een jachtvrije gemeente
"Nog steeds wordt een jachtvrij beleid
vermeden door de gemeenten"

In Nederland mag je jagen voor je plezier, zonder dat je hierop enige wijze verantwoording over hoeft af te
leggen en zonder dat hier toezicht op is. Hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven zijn
letterlijk vogelvrij verklaard. Dat is raar, want dieren in de natuur hebben het al moeilijk genoeg. Het konijn
en de haas staan op de Rode Lijst met bedreigde diersoorten maar omdat ze nog niet op uitsterven staan,
mogen jagers door blijven gaan met afschieten.
De jacht is dramatisch voor dieren en de natuur; het
schrikt dieren op, verstoort hun broodnodige rust en

Staan deze maatregelen in het

brengt ecologische evenwichten uit balans. De jacht

verkiezingsprogramma van uw partij?

12

levert ook risico's op voor de verspreiding van
13

dierziekte en zoönosen.

Genoeg redenen om met de

Ontwikkelen

van

een

jachtvrij

beleid op gemeentelijk niveau;

jacht te stoppen.

Jacht verbieden op gemeentelijke
gronden.

Wat kunnen gemeenten doen?

Er zijn in Nederland een aantal gemeenten die het
voortouw genomen hebben om jachtvrij te worden. De
gemeente Deurne is de eerste gemeente die
14

de

plezierjacht heeft afgeschaft. Zij ging over tot dit
besluit omdat het aantal dieren in de natuur, mede
door de jacht drastisch achteruit was gegaan. Dit
betekent dat in de bossen van Deurne geen hazen,
fazanten, konijnen, houtduiven en wilde eenden meer
afgeschoten mogen worden. De gemeente Heerlen
staat helemaal geen jacht meer toe op diens
gemeentelijke percelen.
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COLOFON
De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van zeventien
dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De
organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen
leden/donateurs. De Dierencoalitie ondersteunt deze dierenbeschermingsorganisaties in
Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties
effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie is niet gelieerd aan
een politieke partij.
De volgende organisaties zijn lid van de Dierencoalitie:
Stichting AAP, Bont voor Dieren, CAS International, Compassion in World Farming
Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals, IFAW, Koningin Sophia-Vereeniging
tot Bescherming van Dieren, Stichting DierenLot, Stichting Vissenbescherming, World
Animal Protection, Sea First, Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties, Varkens
in Nood, Dier & Recht, Vier Voeters, Wakker Dier

Uitgever:
De Dierencoalitie
www.dierencoalitie.nl

REDACTIE
Tim van Veen
LinkedIn
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