Zwerfkatten
Wat zijn zwefkatten?
Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al geruime tijd buiten leven en geen
menselijk contact gewoon zijn. Het kan gaan om katten die aan hun lot werden
overgelaten en na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om
nakomelingen van zwerfkatten die 'in het wild' werden geboren, en nooit met
mensen hebben leren omgaan. Zij zijn mensenschuw en nauwelijks of zeer moeilijk
te socialiseren.
Voortplanting
Een poes kan 2 à 3 nesten per jaar krijgen, en elk nest telt gemiddeld 4 tot 6
kittens, die zich op hun beurt zeer snel kunnen voortplanten.
De asielen worden dan ook overstelpt met 'overtollige' kleine katjes. Een onhoudbare
situatie!
Zwerfkatten zorgen voor overlast en bedreigen de gezondheid
Zwerfpoezen doen hun behoefte in zandbakken, in tuinen, krabben vuilniszakken
open, ... Dit alles gaat gepaard met milieuhinder en bezorgdheid omtrent
volksgezondheid.
Hoe langer gewacht wordt om het zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke
manier aan te pakken, hoe meer zwerfkatten er zullen bijkomen, en hoe meer het de
stad of gemeente uiteindelijk zal kosten.

Sterilisatiecampagne gemeente Hoegaarden
Sterilisatie/castratie
Sterilisatie/castratie is dan ook de beste en meest diervriendelijke oplossing om een
ware zwerfkattenexplosie tegen te gaan!
In Hoegaarden worden zwerfkatten gevangen in speciale bakken en gesteriliseerd
door een dierenarts die daarvoor een overeengekomen vergoeding krijgt van de
gemeente of de stad. Daarna worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun
omgeving.
Wat bij vaststelling zwerkattenproblematiek?

Melding bij de milieudienst. Vervolgens voert de milieuambtenaar een
buurtonderzoek uit.

Bij vaststelling van een zwerfkattenprobleem wordt de poezenvrijwilligster
ingeschakeld om de kat te vangen (met een speciale kattenval).

De gevangen zwerfkatten worden naar de lokale dierenarts gebracht voor
sterilisatie of castratie. Ze krijgen een knip in het oor als herkenning dat ze
behandeld werden.

De behandelde katten worden opnieuw in hun omgeving vrijgelaten.
Ook inwoners kunnen hun huiskat onvruchtbaar laten maken
Ook de inwoners kunnen best worden aangespoord om hun huiskat onvruchtbaar te
laten maken, want:





Gecastreerde katers worden rustiger, vertonen minder zwerfgedrag en
vechten minder, waardoor de kans kleiner is dat ze besmettelijke ziektes
oplopen, zoals kattenleucose en kattenaids.
Katten hebben na sterilisatie minder kans op tumoren, schijnzwangerschappen en baarmoederkanker.

Het kan evenwel niet de bedoeling zijn de gemeente te laten opdraaien voor de
kosten van de sterilisatie/castratie van uw huiskat. Vandaar enkel de tussenkomst
voor zwerfkatten.

Meer informatie en Contact
Milieudienst – milieuambtenaar
Philip
PEETERSILLE

tel: 016 76 87 40

e-mail: philip.peetersille@gemhoegaarden.be

Duurzaamheidsambtenaar
Elke HACOUR

tel: 016 76 87 02

e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be

