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                            Dordrecht, 3 maart 2014
     
Betreft:  Artikel 40-vragen: Toekomstvisie dierenasiel Louterbloemen 

Geachte college, 

Uit gesprekken met de staf en de vrijwilligers van dierenasiel Louterbloemen, is het CDA gebleken dat 
de toekomst van het dierenasiel onzeker is. Het CDA vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling, 
omdat we van mening zijn dat Louterbloemen niet alleen van groot belang is voor het dierenwelzijn 
in deze regio, maar ook een belangrijke maatschappelijke rol vervult in Dordrecht op het gebied van 
onderwijs en ouderenwelzijn.  

De CDA-fractie heeft over de ontwikkelingen rondom Louterbloemen een aantal vragen aan het 
college: 

1: Welke gevolgen heeft het voor zowel het dierenasiel, alsook voor de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid inzake dierennoodhulp als de huidige erfpachttarieven per 2018 vervallen? 
Bent u bereid om u in te zetten voor het continueren van deze erfpachtconstructie tegen een redelijk 
tarief? 

2: Is over de erfpacht(tarieven) gesproken bij de samenwerking tussen het havenbedrijf Rotterdam 
en havenbedrijf Dordrecht? Kunt u dat toelichten? 

Om ook in de toekomst het dierenwelzijn te waarborgen is  uitbreiding noodzakelijk. Ook hierover 
heeft het CDA een aantal vragen: 
 
3: Welke mogelijkheden tot uitbreiding, aanpassing of een gebruikersovereenkomst ziet u aan de 
zijde van de van Leeuwenhoekweg? 

4: Welke mogelijkheden tot uitbreiding, aanpassing of een gebruikersovereenkomst ziet u aan de 
zijde van de Marconiweg? 

5: Welke mogelijkheden tot uitbreiding, aanpassing of een gebruikersovereenkomst ziet u aan de 
achterzijde van Louterbloemen, te weten het terrein lopende in de richting van de Mijlweg? 

6: Welke mogelijkheden ziet u om te faciliteren dat nabijgelegen leegstaande bedrijfspanden tijdelijk 
worden verhuurd aan Louterbloemen, met het oog op het creëren van afdoende opvangcapaciteit 
tijdens een mogelijke algehele verbouwing?  

Zowel het CDA als de medewerkers/vrijwilligers van Louterbloemen, hebben met interesse gekeken 
naar het bemiddelingstraject rondom FC Dordrecht. Een dergelijk traject zou ook hier een positieve  
impuls kunnen geven. 
 
7: Staat u welwillend tegenover het aanstellen van een objectieve bemiddelaar, die op basis van 
goed overleg tussen de betrokken partners, een praktische en bindende toekomstvisie op kan 
stellen?  
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