
Van: <voorzitter@dnfl.nl> 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 16:11 
Aan: Griffie Noordoostpolder 
Onderwerp: Fwd: betreft een afstandsverklaring 
Bijlagen: afstandsverklaring.pdf 
 
 
Tav Burgemeester, wethouders en raadsleden.  
 

 

Van: ……………. 

Verzonden: woensdag 9 september 2020 17:01 

Aan: 'info@dierenambulance-noordveluwe.nl' <info@dierenambulance-noordveluwe.nl> 

Onderwerp: betreft een afstandsverklaring 

Urgentie: Hoog 

  

Geachte heer, mevrouw,  

  

Vanmiddag heb ik de dierenambulance Noordoostpolder gebeld nadat ik via Overijssel hier naar 

doorverwezen ben. 

Ik wilde graag overleggen over een situatie waarbij de dierenambulance samen met de 

dierenpolitie aan de deur is geweest bij mevrouw ……… in Emmeloord. 

  

Bijgaand stuur ik u de papieren. Mijn vraag aan de heer …………… was of ik in bezwaar zou 

kunnen gaan dan wel een andere regeling te treffen als nu geboden. 

Daarnaast heb ik de situatie voorgelegd aan het juridisch loket omdat op de papieren niets 

officieels staat, geen logo, geen handtekening en zelf niet een rekeningnummer waar b.v. geld 

naar overgemaakt wordt b.v plus lijkt het mij niet juist dat er aan de deur geld wordt gegeven 

voor een afstandsverklaring. Ik begreep dat je dit bij het asiel afrekent. Ook wilde ik weten hoe 

de dierenambulance op het bedrag van 150 euro per kat komt?  Daarnaast welke trajecten 

minderjarigen hiervoor krijgen. Volgens meneer ……….. zou mevrouw opdracht hebben 

gegeven aan haar zoon om de katten weg te doen aldus haar dochter die vertaalde. Ik gaf aan dat 

er een enorme taalbarrière is bij dit Syrische gezin voor de Nederlandse taal. Maar ook hier gaf 

meneer ……. als antwoord dat hij onverbiddelijk is. Terwijl hij niet bij het bezoek aanwezig is 

geweest. 

  

mailto:info@dierenambulance-noordveluwe.nl


Tevens heb ik aan Dierenambulance Overijssel algemene informatie gevraagd omdat meneer 

……… zijn bejegening aan de telefoon naar mij niet professioneel was. Ik snap dat hij 

gepassioneerd is in zijn werk en de wet wil naleven maar mijn vraag over wat er eventueel 

mogelijk zou kunnen zijn werd beantwoord;  als ik haar was zou ik maar betalen, anders 

schakelen we de dierenpolitie in, krijgt ze boete, incassokosten en strafblad en mogelijk 

uitzetting…. 

Dit is natuurlijk niet gepast omdat meneer niet weet wat er speelt en hij ons niet de gelegenheid 

heeft gegeven om het gesprek hierover aan te gaan. 

  

Ik hoop dat iemand van uw organisatie met mij en mevrouw in gesprek wil hierover. Graag voor 

20 september a.s. omdat dit op de afstandsverklaring is geschreven. 

  

M.vr.gr.  

  

  

…………………… 

Maatschappelijk werker 

Systeemtherapeutisch werker 

Geweldloos verzet werker binnen gezinnen 

 

  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

Kometenlaan 1  

8303 CN  EMMELOORD  

0527-630391 of 06 12985076 

Werkdagen maandag t/m donderdag 

  

Websitewww.zorgggroep-onl.nl 

http://www.zorgggroep-onl.nl/


  

  

Dit emailbericht van het maatschappelijk werk ZONL kan vertrouwelijke informatie bevatten, die 

mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht en om andere redenen rechtens beschermd is. Dit 

bericht inclusief eventuele bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u dit 

bericht onterecht heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender daarvan op de hoogte te stellen en 

deze e-mail te vernietigen. Maatschappelijk werk ZONL wijst iedere aansprakelijkheid af voor 

en/of in verband met alle gevolgen, waaronder begrepen schade door een onjuiste, onvolledige 

en/of vertraagde verzending van deze e-mail. Maatschappelijk werk ZONL sluit tevens alle 

verantwoordelijkheid uit voor meegestuurde virussen. Het is de verantwoordelijkheid van de 

ontvanger van e-mail om meegezonden bestanden op virussen te controleren. Aan deze e-mail 

kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het 

maatschappelijk werk van ZONL. 

  

  

  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden 

en het bericht te verwijderen. 


