
 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over de openbare orde en veiligheid omtrent bezetting van 

agrarische onderneming door dierenactivisten 

Datum: 18 mei 2019 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 

de openbare orde en veiligheid omtrent de bezetting van agrarische ondernemingen door 

dierenactivisten. 

 

Inleiding 

Na de verschrikkelijke brand bij een varkenshouderij in augustus 2017 in onze gemeente is actie 

gevoerd door dierenactivisten. Destijds hebben we kunnen constateren hoeveel emoties dit bij alle 

partijen oproept. Veiligheid van mens en dier dient te allen tijde voorop te staan. Dierenwelzijn en -

gezondheid is bij een dergelijke actie van extreme activisten in het gedrang. Zowel de actievoerders, 

als andere betrokkenen, kunnen ziekten meenemen in de stal. De stress die het rumoer door de vele 

mensen tevens veroorzaakt bij de dieren is niet te overzien. 

Het gevaar van ‘voor eigen rechter spelen’ van omstanders moet voorkomen worden. Dit kan enkel als 

er duidelijk wordt opgetreden. Het lijkt ons dat te allen tijde een situatie zoals in Boxtel voorkomen 

moet worden. 

Het CDA maakt zich zorgen over de toenemende dreiging van dierenactivisten jegens boeren. Naar 

aanleiding van de bezetting van een agrarische onderneming in Boxtel op 14 mei 2019 heeft het CDA 

een aantal vragen omtrent de veiligheid in de gemeente Dinkelland voor agrarische bedrijven en hun 

gezinnen. 

 

Vragen 

De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:  

1. De gemeente heeft bij de actie bij een varkenshouderij in augustus 2017 te Agelo geacteerd. 

In hoeverre en op welke wijze heeft de gemeente geleerd van deze inzet? 

2. Is het college bekend met signalen van intimidatie jegens boeren in onze gemeente? 

3. Op welke wijze is de gemeente Dinkelland voorbereid op acties van extreme dierenactivisten? 

4. In hoeverre en op welke wijze betrekt u boeren en/of diens belangenbehartigingsorganisaties 

bij een eventuele aanpak? 

 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Jeannette Paus 

Arie Mentink 


