
Van: …………….. 
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 17:26 
Aan: Griffie Noordoostpolder 
Onderwerp: Klacht tegen dierenambulance Noordoostpolder 
 
T.a.v. Burgemeester en wethouders en griffier 
Geachte mevrouw/heer 
 
Hierbij wil ik een klacht indienen tegen de werkwijze van de dierenambulance Noordoostpolder.  
 
Hieronder een samenvatting van het gebeuren. 
Wij wonen in het buitengebied van Luttelgeest. 
Zelf hebben wij twee katten sinds begin januari liep er bij ons huis een vreemde kat waarvan wij niet 
wisten waar deze thuishoorde. 
Bericht gemaakt voor de buurtapp en toen bleek dat hij van Poolse werknemers is geweest die terug zijn 
gegaan naar Polen zonder de kat. 
Dit hoorde ik rond 15 januari wat doe je dan je geeft de kat wat te eten want hij kwam toch zelf al binnen 
door het katten luikje om zelf eten te pakken van onze katten en de zwerfkat en onze katten dat ging 
niet samen onze katten zijn beide gepakt waardoor ik twee maal naar de dierenarts moest maar ja dat 
kan gebeuren. 
Vraag was wat nu vervolgens contact gehad met amivedi dierenbescherming dieren lot en uiteindelijk 
door verwezen naar de dierenambulance Noordoostpolder. 
Verhaal verteld en verzocht om de kat bij ons op te halen dit kon echter moest ik zelf de kosten betalen 
enkel omdat wij de kat een paar keer wat te eten hebben gegeven ik wist niet wat ik hoorde toen ik te 
horen kreeg dat door het voeren wij nu verantwoordelijk waren voor de kat de kosten schrik niet zouden 
uitkomen tussen de twee en driehonderd euro voor o.a chippen enten en neutraliseren. 
Verteld dat ik het belachelijk vond deze gang van zaken maar de medewerker bleef bij zijn standpunt 
met als argument dat dit soort situaties niet werden vergoed vanuit de gemeente? En hij zelf voor de 
kosten moet opdraaien in dit geval. 
Uiteindelijk zelf via fb  op zoek gegaan naar een vangkooi dit is  gelukt vervolgens het asiel gebeld in 
Lelystad met de vraag als de kat gevangen is willen jullie hem dan opnemen dit was niet mogelijk. 
Vervolgens nogmaals de dierenambulance gebeld met de vraag als ik hem zelf vang wilt u hem dan wel 
aannemen ook dit was niet mogelijk weer gewezen op de regel dat wij door het voeren nu toch echt zelf 
verantwoordelijk waren en het kosten verhaal. 
Mijn vrouw heeft toen gelukkig Stichting Zuiderzee Zwerfdieren gevonden op internet en met hun 
contact opgenomen wat een opluchting om te horen hoe hun met dit soort situaties omgaan. 
Uiteindelijk gisteren ochtend de kat weten te vangen en gelijk naar Lelystad gebracht. 
De kat is gelijk in quarantaine gezet en nagekeken. 
Wij vinden de opstelling en werkwijze van de dierenambulance ver onder peil je mag wel een andere 
houding aannemen vind ik het gaat immers om dieren en niet om regels. 
Graag hoor ik of het verhaal inzake de vergoeding vanuit de gemeente aan de dierenambulance juist is. 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet 
 
………………… 
 


