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Aandacht

Een ezel stoot zich in het algemeen, niet
twee maal aan dezelfde steen…

Je komt het nog vaak tegen op braderieën en feesten, vermakelijke

Zoeken naar:
Zoeken

activiteiten met namen als “Ezeltje prikje” of “Kleiduiven schieten”. Helaas
zijn ook activiteiten met echte dieren zoals zwientje tikken en een
kamelenrace vormen van vermaak die nog steeds populariteit genieten. In

Nieuwsbrief

Apeldoorn hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich al
meerdere malen verzet tegen dit soort vormen van volksvermaak met
levende wezens.

Voornaam:
voornaam

Hoewel we geen mogelijkheden hebben om als partij er tegen op te
kunnen treden, vinden we er wel wat van. GroenLinks volgt kritisch de

Achternaam:

aanvraag naar dat soort evenementen. In de vergunning

achternaam

aanvraag/verleende vergunning staat alles te lezen over de aard van het
evenement en de beoordelingscriteria. Wij kijken mee naar het karakter
c.q. de context van het evenement, het natuurlijke karakter van het dier
wat bij het evenement betrokken is en naar de voorzorgsmaatregelen die
genomen worden tijdens de reis en het evenement om het welzijn van het

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

dier te beschermen tegen stress, verwondingen en uitdroging of
verhongering.

Landelijke Website

Café de Gouden Klok uit Ugchelen -we hebben ze al eerder bekritiseerd
vanwege haar vermaak met dieren- heeft aangekondigd dit jaar op
Tweede Pinksterdag ” de Ugchelse animalrace” te organiseren,

Laatste Groenlinks055 Tweets

“spectaculairder dan ooit….” . Navraag leert ons dat het om een ezelrace
gaat: niet zo maar op een ezel zitten, nee net als Dik Trom, achterstevoren

groenlinks055

op het dier.

@groenlinks055

GroenLinks herinnert zich nog goed de struisvogelrace die in 2013 door
hetzelfde café werd georganiseerd. Over een klein parcours met veel
toeschouwers moesten de dieren met iemand op hun lijf naar de nish
rennen. Veel beschonken deelnemers vielen snel naar de grond, helaas
bezweken ook de struisvogels soms onder het gewicht van de deelnemers.
Vorig jaar was het een kamelenrace, waarbij een deelneemster gewond
raakte toen een kameel onrustig werd door een inke regenbui.

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

groenlinks055

GroenLinks zit niet te wachten op een herhaling van gesol met dieren
tijdens dit soort evenementen en betreurt de aangekondigde ezelrace.

@groenlinks055

We hopen dan ook dat veel mensen deze activiteit aan zich voorbij laten

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w

gaan. Er zijn genoeg alternatieve uitdagende activiteiten te organiseren

24 uur ago

Jammer dat de eigenaar van café de Gouden Klok niet gevoelig is om dit
soort evenementen op morele gronden niet te houden. Helaas heeft de
gemeente geen grond om de vergunning te weigeren.

tijdens een goed feest, zonder plat en onnodig vermaak met dieren. Wat
betreft het dierenwelzijn: de dierenbescherming afdeling Over Gelder is

groenlinks055

ingelicht, de handhavers van Thor houden toezicht, onder meer op het

@groenlinks055

dierenwelzijn.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

groenlinks055
@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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@groenlinks055

 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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