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Provinciale zwerfkattenaanpak
De gemeente Hechtel-Eksel voert onder impuls van het provinciebestuur, een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. Jaarlijks worden in héél
Limburg ongeveer 4.000 zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd/gecastreerd en in hun vertrouwde omgeving weer vrijgelaten. Het is de
meest effectieve methode voor de dieren, maar ook voor de buurt waarin ze leven.
Een beperkt aantal zwerfkatten in een buurt vormt geen probleem. Maar zwerfkattenpopulaties breiden in een geschikte leefomgeving
zeer snel uit. Het is dus belangrijk de populatie te "beheren". De voorkeursmethode hiervoor is de internationaal bekende TNR-methode:
vangen (Trap), steriel maken (Neuter) en terugplaatsen (Release).
De gemeente werkt hiervoor sinds 1 januari 2020 samen met de vzw het Blauwe Kruis van België. Het dierenasiel is gevestigd in
Maatheide 74h te Lommel en is open van maandag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur. (Meer info via www.blauwekruislommel.be
(http://www.blauwekruislommel.be/) of via de Facebookpagina van het Blauwe Kruis Lommel (https://www.facebook.com/DierenasielHet-Blauwe-Kruis-Lommel-106274560874089/). Contacteer het dierenasiel via lommel@blauwe-kruis.be (mailto:lommel@blauwekruis.be))
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zwerfkatten hier (/melding-zwerfkatten) gemeld worden door het digitaal formulier in te vullen of via het nummer 011/73 01 58 of via
kom alleen en kom op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
milieu@hechtel-eksel.be (mailto:milieu@hechtel-Eksel.be).

samen veilig vooruit.

 Contactinformatie
Milieu & duurzaamheid (/diensten/milieu-duurzaamheid)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 73 01 58
 milieu@hechtel-eksel.be (mailto:milieu@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten
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