
Tussenkomst René Wouters tijdens de gemeenteraad van 18/02/2008 
 
 
Toegevoegd punt:  
 

1. Komst van een holistisch dierengedragscentrum naar Hulshout  
In een recent krantenartikel wordt de komst aangekondigd van een holistisch 
dierengedragscentrum naar Hulshout. 
Wat is de stand van zaken in dit dossier? 
En wat is de stand van zaken in het dossier van dat andere dierencentrum: Unco-Jerry? 
 
Voorzitter, collega’s, 
In een krantenartikel van 11 februari 2008 in Gazet van Antwerpen wordt de komst 
aangekondigd van een holistisch dierengedragscentrum naar Hulshout omdat, en ik 
citeer:  
� “onze hoeve zonevreemd lag”;  
� “een bestemmingswijziging werd aangevraagd, maar de communicatie is 

helemaal stilgevallen”;  
� “Ik begrijp de gemeente niet, ze zouden trots moeten zijn maar ze scharen zich 

aan de kant van de buren.”;  
� “Op bevel van stedenbouw en de gemeente … sloot de politie de zaak” 

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier over een andere gemeente maar ik herken dit 
verhaal, wij hebben exact het zelfde verhaal recent ook in onze gemeente gehad. 
 
Verder staat ook nog in het zelfde artikel: “Door de goede samenwerking met  
burgemeester Mark Verhaegen en de gemeente Hulshout heb ik bouwplannen 
aangevraagd om vanaf 2009 al mijn activiteiten, behalve de hondenscholen, in Hulshout 
te centraliseren.”  
En op de website van de betrokken organisatie voegt men er nog aan toe: “En wij zijn de 
gemeente …(die andere gemeente dan) en het bestuur bijna dankbaar dat we naar 
oorden verhuizen waar we en onze honden WEL welkom zijn” 
 
Op zich natuurlijk een mooi verhaal van gastvrijheid met een happy end. Maar ik 
herhaal het: Wij hebben in onze eigen gemeente exact het zelfde verhaal namelijk Unco-
Jerry. Waarom worden die mensen in onze eigen gemeente bestempeld als ‘overtreders’ 
ja zelfs bijna ‘bandieten’ waarvoor men geen genade kent en die men op geen enkele 
manier helpt om hun problemen op te lossen, terwijl men anderzijds mensen die in een 
andere gemeente precies dezelfde - laten we het maar noemen - ‘feiten op hun kerfstok 
hebben’, met open armen ontvangt via, en ik citeer opnieuw van hun website: “de 
fantastische verstandhouding en samenwerking met de burgemeester Mark Verhaegen 
en de gemeente Hulshout”. 
 
Vanwaar dit onderscheid en wat is de stand van zaken in beide dossiers? 
 


