Houthalen-Helchteren, 12 juni 2012
Ter attentie van
Mevr. Veronique Mertens
gemeenteraadsvoorzitster
Grote Baan 112
3530 Houthalen-Helchteren

Geachte mevrouw
Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad juni 2012 - dierenwelzijn
Op 9 juni laatstleden werd er aan De Plas op domein Kelchterhoef een dierenhappening georganiseerd. Deze
happening ontsproot in de schoot van de adviesgroep Dierenwelzijn en viel onder de verantwoordelijkheid
van de schepen voor Dierenwelzijn.
Met het opzet van dit gebeuren, hebben we als S&D-fractie geen probleem. Dierenwelzijn staat ook bij ons
hoog aangeschreven. Desondanks hebben we wel enkele technische vragen bij deze organisatie:
1. Welke verenigingen, clubs, organisaties,… werden uitgenodigd op dit evenement?
2. Klopt het dat rashoenderclub Het Scharrelhoen, een vereniging die al 30 jaar bestaat in onze
gemeente, niet werd uitgenodigd op dit evenement?
3. Wat was de reden waarom deze club niet werd uitgenodigd?
4. Klopt het dat een vereniging met dezelfde werking als rashoenderclub Het Scharrelhoen, met name
Het Limburgs Erf vzw, met zetel in Hasselt, wel werd gevraagd voor de dierenhappening?
5. Klopt het dat Het Limburgs Erf vzw een financiële compensatie kreeg voor haar aanwezigheid op
deze happening van 500 euro?
6. Ontvingen nog andere aanwezige verenigingen, clubs of bedrijven zo’n financiële compensatie?
Als S&D-fractie vinden we het belangrijk dat onze lokale verenigingen alle kansen tot ontplooiing krijgen.
Rashoenderclub Het Scharrelhoen is al jaren erkend door onze lokale cultuurraad en ontvangt voor haar
jaarwerking een beperkte ondersteuning die jaarlijks zo’n 180 euro bedraagt. Hiervoor organiseren deze
mensen jaarlijks een tentoonstelling en tweemaandelijkse studieavonden met internationale gastsprekers en
heel wat aanwezigen. De club telt een 100-tal leden, allen erkende fokkers. We vinden het dan ook bijzonder
jammer dat de erkenning die deze club verdient, niet werd gehonoreerd op de betrokken dierenhappening.
Bovendien vrezen we dat het betalen van externe clubs om op een gemeentelijk evenement aanwezig te
zijn, het hele werkingsprincipe van de cultuurraad en haar subsidiëring ondermijnt.
Graag ontvangen wij in de gemeenteraad van juni een grondige uitleg over deze zaak van de betrokken
schepen voor Dierenwelzijn.
Alvast onze dank
Olga Van De Vloed
Jules D’Oultremont
gemeenteraadsleden S&D
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