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Van: Partij voor de Dieren afdeling Utrecht [mailto:utrecht@partijvoordedieren.nl]  
Verzonden: woensdag 23 november 2016 22:19 
Aan: !Griffie 

Onderwerp: Brief voor dossierhouders dierenwelzijn over verhuizing Vogelopvang  

Geachte raadsleden van de gemeente Woerden, 

Vogelopvang Utrecht, het vogelasiel voor alle zieke en/of gewonde beschermde inheemse vogels, vangt al jaren vele vogels uit een 
groot deel van de regio Utrecht op, ook uit uw gemeente. Ze geven ze medische verzorging en voeding en zorgen dat de dieren die 
hieraan toe zijn weer worden uitgezet in de natuur. 

Zoals u wellicht weet heeft Vogelopvang Utrecht grootse plannen om in 2017 te gaan verhuizen naar Nieuwegein om daar een 
opvang te bouwen waarin dieren veel beter geholpen kunnen worden dan op de huidige locatie in Rotsoord in Utrecht. Vogels 
krijgen onder meer een afgescheiden ziekenboeg en ook de terugkeer naar de natuur wordt in Nieuwegein veel beter en meer 
gefaseerd geregeld. Tenminste, als de Vogelopvang voldoende financiële steun weet te verkrijgen voor haar opvangplannen. Anders 
is het einde verhaal voor deze opvang, die jaarlijks duizenden noodlijdende vogels opvangt. In 2015 waren dit er bijvoorbeeld 3.533 
uit een groot deel van de provincie Utrecht en daarbuiten. 

Uw gemeente profiteert al bijna 10 jaar van het bestaan van de Vogelopvang. Alleen al in 2015 zijn er 212 gewonde vogels uit 
Woerden opgevangen. Helaas heeft Woerden de afgelopen jaren niet meebetaald aan het werk van de Vogelopvang. Partij voor de 
Dieren afdeling Utrecht vraagt u nu om, nu het er écht op aankomt, te zorgen voor de broodnodige steun aan deze belangrijke 
dierenopvang. 

We vragen u om 1 euro per inwoner aan de Vogelopvang te doneren als eenmalige bijdrage voor de verhuizing. Of een betaling 
achteraf voor elke opgevangen vogel tot nu toe. Zie hiervoor de jaarverslagen van Vogelopvang Utrecht. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun, namens alle vogels die gered zijn en nog gered worden in de gemeente Woerden! 

Met vriendelijke groet,  
Titia Blanksma 
Partij voor de Dieren afdeling Utrecht 

NB Op 12 november 2012 dienden de Partij voor de Dieren en de SP in de Provinciale Staten een motie in over steun aan de 
Vogelopvang (zie bijlage). Deze motie werd aangenomen mede dankzij GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en 50+. We hopen dat 
ook u in uw gemeente gaat pleiten voor een gemeentelijke bijdrage aan de Vogelopvang. 

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: donderdag 24 november 2016 9:21:57
To: Stadhuis
Cc: !Griffie 
Subject: FW: Brief voor dossierhouders dierenwelzijn over verhuizing Vogelopvang
Attachments: 20121112 M10 regionale Vogelopvang PvdD en SP.pdf 
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