
Dierendag is voor PvdD
méér dan de kat aaien of
extra brokjes voor de hond:
’In Haarlem wonen meer
dieren dan mensen, maar
toch worden zij vaak
vergeten’
Gisteren om 15:31

Het Haarlemse raadslid Janneke Moedt houdt de tachtig voorstellen vast. Statenlid Ines

Kostić heeft daarnaast nog plannen voor de gehele provincie Noord-Holland.© pr-foto

PvdD



In alle vroegte stond PvdD-fractievoorzitter Jacqueline
van den Broek vanochtend bij het treinstation flyers uit te
delen tegen de bio-industrie. Want als dierendag al geen
uitgelezen kans meer is om als Partij voor de Dieren de
openbaarheid te betreden, dan is geen enkele dag dat
meer. Op sociale media deed Van den Broek verslag van
haar kleine manifestatie. „Tijd om even stil te bij die dieren
die vandaag niet verwend worden. Wat je zelf kunt doen?
Kies vaker plantaardig, koop geen dieren van Marktplaats
en wees alert op mogelijke verwaarlozing van dieren in je
buurt.”

Confetti en bont

Maar flyers uitdelen en twitteren kan iedereen. Als
gekozen volksvertegenwoordigers word je geacht met
voorstellen te komen, en dat deed de partij dan ook.

Daar hadden Van den Broek en haar fractiegenote
Janneke Moedt ook alle reden toe, vonden ze. Het
dierenbeleid van de gemeente Haarlem stamt uit 2010 en
verdient dus een flinke update. „Sindsdien is er niet alleen
nieuwe wetgeving, maar is er ook steeds meer
maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn.” Daarnaast
zijn dieren het ondergeschoven kindje in Haarlem, aldus
het duo. „Er wonen hier meer dieren dan mensen, maar
toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen en
beleid.”

(Tekst gaat door onder de tweet)



Precies tachtig voorstellen moeten dat probleem
verhelpen. Die variëren van het mogen gebruiken van de
busbaan door de dierenambulance, tot het verbieden van
confetti omdat dieren er verstrikt in kunnen raken. Verder
moet vegetarisch eten de standaard worden wanneer er
catering plaatsvindt op gemeentelijke bijeenkomsten, en
mag bont niet meer verkocht worden op Haarlemse
markten.

Kinderboerderijen Schoterhoeve en Houthoeve moeten
ook gehouden worden aan strenger beleid, stellen Van
den Broek en Moedt. Er moeten waarborgen komen dat
de boerderijdieren niet naar de slachtbank worden
gebracht, een hitteplan dient te worden opgesteld en de
dieren moeten de mogelijkheid krijgen zich aan het
publiek te onttrekken.

Prijskaartje

De lijst wensen lijkt lang, maar stelt weinig voor, vindt de
Haarlemse PvdD-fractie. „Dit is een kleine stap voor de
gemeente, maar een wereld van verschil voor dieren.”

(Tekst gaat door onder de foto)



Schapen aaien op kinderboerderij Schoterhoeve. Volgens de PvdD moet ook hier

diervriendelijker beleid gaan gelden.© Archieffoto United Photos/Toussaint Kluiters

Er hangt wel een prijskaartje aan de diervriendelijke
voorstellen van de partij, geeft de beweging toe. Het geld
dat het stadsbestuur nu heeft gereserveerd voor alle
voorstellen is ontoereikend. Potjes die eigenlijk bedoeld
zijn voor andere beleidsterreinen zullen moeten worden
aangebroken als het college alle tachtig plannen wil
verwezenlijken, aldus de PvdD.

Voor de kinderen zette de partij ook een dierendagactie
op touw. Via kleurplaten wordt de volgende generatie
geleerd dat het beter is om eenden geen brood te voeren,
en geen honing te eten op dierendag. Tenslotte wordt de
officieuze aanduiding van dierendag - ’eet geen
dierendag’ - ook voor huisdieren aangewend. „Geef je
hond op dierendag een vegetarische snack”, moedigt de



partij jonge Haarlemmers aan. Wie de kleurplaat het
mooiste inkleurt, wint een prijs.

Lees ook: Ouwehand (PvdD) hekelt 'non-oplossingen'
nieuwe coalitie

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20211215_62786323

