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Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 

 

Naar aanleiding van de vele klachten en onbehoorlijk gedrag naar burgers en een 

maatschappelijke instantie voel ik mij, …………….. voorzitter Dierennoodhulp Flevoland, 

genoodzaakt u allen hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Doorgestuurd een mail tav bestuursleden van dierenambulance NOP deze zult u apart ontvangen. 

 

Een Syrisch gezin heeft drie katten gedumpt wat uiteraard absoluut niet netjes is echter de 

afhandeling van deze zaak is echt zeer betreurenswaardig. Zo betreurenswaardig dat een andere 

dieren instantie zich het lot van deze mensen zo heeft aangetrokken dat er een flink bedrag van de 

huur via deze mensen hun maatschappelijk werkster is terug gestort. Het feit dat er door een 

dierenambulance geen betaling afspraken gemaakt worden met de maatschappelijk werkster en 

dat zij word afgeblaft en dat er dan ook nog eens word gezegd "ik zou maar betalen anders kan er 

uitzetting volgen" is naar mijn inziens onverteerbaar en al zeker niet aan een dierenambulance om 

dit uit te spreken. Het Syrische gezin ………. moest in 1e instantie aan de deur 250 euro betalen 

voor afstand dit was geld van hun huur uit angst hebben deze mensen betaald echter zonder dat ze 

hiervan een fatsoenlijke afstandsverklaring hebben gekregen een kladje waar geen bankrekening 

nummer op stond nog een bedrijfslogo nog een naam van de dierenambulance NOP.  

 

Als dit is wat een gemeente toestaat om mensen die het al moeilijk genoeg hebben gehad die uit 

een ander land komen en daarmee ook een andere vorm van dierenwelzijn gewend zijn zo te laten 

behandelen hoop ik toch dat na het lezen van mijn mail en de doorgestuurde mail van de 

maatschappelijk werkster u zich toch eens achter de oren krabt en het met mij eens bent dat soms 

bewustwording bij mensen belangrijker is dan geld.  

 

Dan worden alle dieren vanuit de NOP, na in de tussenopvang te hebben gezeten bij 

dierenambulance NOP,  gebracht bij het asiel en opvangen in Lelystad het bevreemd mij dat deze 

dieren nergens aangemeld worden en dat ik klachten krijg van de opvangen dat er geen cent word 

betaald ondanks de gemaakte afspraken.  Zo vinden eigenaren hun dieren niet meer terug en kan 

de gemeente de kosten betalen voor dieren die misschien gewoon een eigenaar hebben. Ook bij 

dierenartsen waar hun mee werken schijnen onbetaalde facturen open te staan. 

 

Doordat nu de dieren naar Lelystad verdwijnen en de inkomsten van asiel Kampen daalde is deze 

gesloten door de dierenbescherming tevens bevreemd het mij dat de gemeente NOP de dieren 

zover de regio uit laat vervoeren terwijl asiel Kampen de dieren de juiste verzorging gaf zonder 

gesleur en geleur met de dieren. 

 

Dan de medische zorg in de tussenopvang van de dierenambulance NOP die zwaar beneden peil 

is hiervan de link naar betreffende katten van een opvang alwaar hun katten brengen. In dit 



Facebook stuk staat niet de naam van de dierenambulance NOP echter dit betreft wel katten die 

bij hun vandaan komen. 

https://www.facebook.com/1613372252220536/posts/3396305027260574/  

 

Mag na het lezen van mijn mail en bewijsstukken toch hopen dat dit niet het beoogde 

dierenwelzijn is wat u als gemeenteraad voor ogen heeft.  

 

In afwachting van uw antwoord, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

…………… 

 

Voorzitter Dierennoodhulp Flevoland 

06 ………. 

 

PS. De officiële mail van de maatschappelijk werkster is apart doorgestuurd naar de griffie. 

 

https://www.facebook.com/1613372252220536/posts/3396305027260574/

