
Tussenkomst Rene Wouters tijdens de gemeenteraad Hulshout 24 april 2007 
 

Toegevoegd punt 5: Sluiting van het dierenasiel Unco-Jerry vzw 
 
Vragen aan de burgemeester: 
 

a. Wat zijn op dit ogenblik de intenties van de burgemeester, gelet op het beroep dat 
werd ingeleid bij de raad van state ? 
 
Uiteraard kunnen we een asiel niet laten uitbaten zonder de nodige vergunningen, 
maar: wat de wetgeving op dierenbescherming betreft zijn ze perfect in orde en 
erkend sinds 2004, wat milieu betreft: in orde, zowel klasse III als klasse II. Er zijn 
zelfs lovende inspectieverslagen.  
Het enige probleem zijn enkele kleine bouwovertredingen. Als we alleen daarvoor 
streng moeten optreden, dan moet de halve gemeente plat. 
 

b. Wanneer en hoe zullen de eigenaars de kans krijgen om klaarheid te brengen in de 
stedenbouwkundige toestand van het pand en zullen zij in de mogelijkheid gesteld 
worden om een stappenplan uit te werken ? 
 
Waarom wordt er niet schriftelijk geantwoord op hun vraag wat ze moeten doen? 
De eigenaar schreef al een aangetekende brief in 1998 met de vraag wat hij precies 
moest doen. Hij kreeg daarop nooit een antwoord en al sinds juli 2006 vraagt hun 
advocaat tevergeefs om een onderhoud met de gemeentelijke bouwcommissie. 
Geef die mensen toch de kans om in overleg een stappenplan uit te werken zoals ze 
vragen. Ze zijn bijzonder bereidwillig maar weten uiteindelijk niet meer wat ze 
moeten doen: ze mogen de situatie niet behouden, maar ze mogen ook niet 
herstellen.  

 
Een groot deel van de bevolking steunt hen, bewijze de petitie vorig jaar op de 
bloemenmarkt en nu op internet. In tegenstelling tot het thema van de federale 
verkiezingen waar een burgemeester niet bevoegd is om tegen de hogere overheid in te 
gaan, is een burgemeester hier in dit dossier wel bevoegd om te handelen volgens de wil 
van het volk.  
Als jullie dan toch principieel wel voor het asiel zijn zoals jullie steeds tegen die mensen 
zeggen, maar alleen vanwege dienst stedenbouw en parket met de rug tegen de muur staan 
en niet anders kunnen dan sluiten, dan stel ik voor dat de gemeenteraad, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter en secretaris, namens de gemeenteraad de petitie op internet tekenen. 
Persoonlijk heb ik dat alvast al gedaan. Daarmee zeggen we niet dat ze mogen uitbaten 
zonder vergunning, maar dat we hen principieel steunen om dat laatste stukje vergunning 
in orde te krijgen. 

 


