Wa,E
Melina Van Audenaerde
Van:
Verzonden:
Aan:

Meike Van Grembergen
woensdag L4 maart 20L8 17 :24
Melina Van Audenaerde
FW: sticker redt leven van huisdieren bij brand
Huisdieren en brand.doc

Onderwerp:
Bijlagen:

Meike Van Grembergen
Stadssecretaris

lndustrielaan 2, 9900 Eeklo

cÊr.¡lÊu.M5lAo Tel. 09 218 28 52 - Fax09 218 28 01 - Gsm 0499 53 46 45
Meike.VanGremberqen(Oeeklo.be - www.eeklo. be

'KLEll,lE

.-,.

O¡¡O ¡*}
,' cno:-ll risurtÅAT Ull
'***ar:rEEIE!!!F"-

tpru imoctie Lenfeschson mssk
zaterdag ?4 nrasrt,

* uur - stadhui*

Eeklo

iah1zn**p,Jãr äl d¡l ¡rç¡:;¡li'l 'ça.ttienuil t: ßrÛ¡ra':Í rú
;.:.T s3ner ût"L.Tå'r :¡ :*ze :pr.:inac:ìe.
llE ?8 13
lnr*hri.jv*n: miiiqrg*eki*.b* -tel.
'13

Van: Rudi Desmet
Verzonden: woensdag 14 maart 2OL8 L6:28
Aan: Meike Van Grembergen <Meike.VanGrembergen@eeklo.be>; Odette Van Hamme
<odette.vanhamme@skynet.be>
Onderwerp: sticker redt leven van huisdieren bij brand

Mevrouw de secretaris, Mevrouw de voorzitter,
Graag had ik volgende vraag toegevoegd aan de agenda van de eerstkomende
gemeentertadszitting van 19 maart a.s.:

sticker redt leven van huisdieren bii brand
Mevrouw de Yoorzitter, collegâ's,

Ruim de helft van de huishoudens heeft een huisdier. Vaak is dit
een belangrijk ¡¡d van het gezin. Dat hen iets zou overkomen, is voor
de meeste eigenaren een vresel¡jke gedachte. Maar hoe veel
maatregelen er ook getroffen worden, toch kan het gebeuren: er
breekt brand uit, er is ingebroken of er heeft een ongeval
plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn vaak snel ter plaatsen maar de
dieren worden in de commotie nogal eens vergeten.
De eigenaars van een huisdier kunnen nu aan de hand van een

sticker op de voordeur of de ruit aanduiden hoeveel dieren er
mogel¡jks aanwez¡g zijn in een woning. Zo kunnen brandweer,
politie en ambulance in één oogopslag weten hoeveel dieren ze
l_

kunnen aantreffen. Wanneer de situatie het toelaatn kunnen zij een
reddingsoperatie aanvatten en de dieren helpen.
Vele steden en gemeenten hebben al een dergelijke
sticker goedgekeurd, de stickers zijn te koop in de verschillende
gemeentehuizen en kosten gemiddeld 4 euro per stuk.

ls het mogelijk ook voor Eeklo een dergelijke sticker goed te
keuren?

Voor de N-VA-Eeklo,
Rudi Desmet, Gemeenteraadslid.

2

