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Historiek Dierenopvangcentrum,
een verhaal van jarenlange pesterijen

- In 2005 werd een huurovereenkomst voor een perceel grond afgesloten tussen het toenmalige  
gemeentebestuur en Dierenbescherming Zemst. Het was de bedoeling dat Dierenbescherming Zemst 
een gebouw zou oprichten voor de huisvesting van hun dieren op het industrieterrein Cargovil en 
dat met een looptijd van twintig jaar. Er werden geen voorwaarden opgelegd in de overeenkomst,  
alleen de verplichting om de gebouwen en de grond te beheren als een goede huisvader. 
De verplichting van een tweede werking werd niet opgenomen in de huurovereenkomst, financieel 
zou dit ook niet haalbaar zijn. Al de interventies en de werking gebeuren al 25 jaar van uit de hoofd-
zetel van Dierenbescherming Zemst in de Driesstraat 113 te Elewijt. Daar een organisatie voor die-
ren in nood niet beschikt over de nodige financiële middelen werd het gebouw voor 65 percent ge-
realiseerd door vrijwilligerswerk. Aan de gebouwen is twaalf jaar gewerkt, de eerste fase waar de 
katten zijn in ondergebracht is al verschillende jaren in gebruik, de afwerking voor de verzorging van 
dieren in nood was eind 2016 klaar voor gebruik. Het is opvallend dat bij de laatste afwerking van 
de gebouwen het Zemstse gemeentebestuur ons plots van een slechte werking begon te beschuldi-
gen. Leugens werden verteld en een lastercampagne werd op gestart in de media. Hoe kan men ons  
beschuldigen van een slechte werking als er geen werking bestaat van uit Cargovil. Buiten politieke  
lulkoek is er tegen Dierenbescherming Zemst nooit een klacht ingediend na 25 jaar werking. 
Onze dierenarts doet regelmatig controle bij de dieren, zij zou nooit dulden dat onze dieren niet op-
timaal verzorgd zouden worden. Het verbaasd ons dan ook dat het huurcontract voor de grond 
werd opgezegd. Dierenbescherming Zemst hun dieren zullen dus worden uitgedreven en op  
31 augustus 2017 worden ook de gebouwen in beslag genomen. 

Daar is maar één woord voor: Schandalig.

Vaarwel aan onze thuis 
31 augustus 2017 cato,  

mirabel, cleo, toby, jules, 
chico, charlotte, zino, 

chivas, felix enz...

Bedankt Francine
voor 25 jaar  

dagelijkse
verzorging... 

Snuffel 

Bedankt Jef, 
u redde in 25 jaar 
vele dieren van de 

dood...  Snuffel 



Gemeentebestuur heeft geld geroken.

 Wij vermoeden dat het Zemstse gemeentebestuur de gebouwen van Dierenbescherming Zemst na de 
verkiezingen wil verkopen,  zij zeggen natuurlijk dat dit niet gaat gebeuren maar het is niet de  

eerste keer dat zij met leugens afkomen.  Als men dat op de kap van de dieren kan doen is dat goed 
mee genomen, deze sukkelaars kunnen niet protesteren en hebben geen stemrecht. 

Dierenbescherming Zemst is zelf al verschillende keren gepolst over de verkoop van de gebouwen aan 
mensen uit de uitvaartsector.  

De erop bouwkundige waarde is geschat op 685000 euro zonder de grond.  

Bart Verhaeghe en Jef Janssens zitten blijkbaar in hetzelfde schuitje. Bart Verhaeghe die met zijn 
goedgekeurde vergunningen geen spade in de grond kan krijgen wegens  allerhande pesterijen en  
tegenwerkingen van sommige overheden. Bij Jef Janssens en Dierenbescherming Zemst is het in  
principe nog erger. Hier heeft het gemeentebestuur met voorbedachte rade twaalf jaar  
vrijwilligerswerk laten plaats vinden, onder de voorwaarden van een huurcontract  waarbij de 
dieren van Dierenbescherming Zemst tot 2025 gehuisvest zouden kunnen worden. Bij de af-
werking van de gebouwen wordt naar een drogreden gezocht om de gebouwen voor een prik-
je in beslag te nemen waardoor de opbrengst van het vrijwilligerswerk niet naar de dieren gaat 
maar moet dienen om de gemeentekas te spijzen. Dit is misleiding en bedriegerij van het erg-
ste soort. Indien zulke praktijken getolereerd worden door de hogere instanties leven wij niet meer 
in een rechtstaat maar glijden wij af naar een bananenrepubliek. Welke organisatie of onderne-
ming durft het dan  nog aan om met een overheid een overeenkomst of contract af te sluiten?  
Daarvoor moet men dan wel gek zijn.  

Bedriegerij  zonder grenzen.
Op het einde van 2014 besliste de Provincie Vlaams Brabant geen werkingssubsidies meer uit te keren.      

Geen probleem volgens de NVA-voorzitter. Hij kon er voor zorgen dat de gemeente een deel van de  
subsidies zou overnemen(maar)op dat moment werd er weeral een truc voorbereid om  

Dierenbescherming Zemst in een slecht daglicht te plaatsen. De voorwaarden om subsidies te kunnen 
ontvangen was de ondertekening van het beruchte charter. Bij het analyseren  van de voorwaarden in 
het charter stelden wij onmiddellijk nattigheid vast, zo moesten wij onze raad van bestuur uitbreiden 
met vier personen, liefst vier politiekers, drie van NVA en één van CD&V. De subsidie was bovendien 

uitdovend voor wie tussen de lijntjes leest, volgend jaar worden de subsidies opgeschort maar de vier 
politiekers blijven in de raad van bestuur zetelen en we moesten zelf nog een groot bedrag investeren. 

Met het subsidiegeld moesten ook nog een paar nutteloze werken uitgevoerd worden zodat er voor 
de dieren nog een aalmoes over bleef. Daar Dierenbescherming Zemst aan verschillende opgelegde 

voorwaarden niet kon voldoen konden wij het geld ook niet aanvaarden. Dat standpunt werd met een 
aangetekende brief gemeld aan het gemeentebestuur. 

Buiten enkele voedingsbonnen die wij bij Zemste ondernemers afhalen heeft 
Dierenbescherming Zemst nooit 1 euro aan werkingssubsidies ontvangen van de gemeente. 

Hoe kan men Dierenbescherming Zemst betichten van het niet naleven van een overeenkomst als aan 
de vereniging nooit één euro voor de werking is uitbetaald. 

Dit is bedriegerij van de bovenste plank.

Uplace achterna(12 jaar bezig).   



Voorstel tot confrontatie op Zemstse gemeenteraad. 
Recent heeft Jef Janssens een voorstel laten lanceren aan het adres van Piet Van Grunderbeek , 

schepen van dierenwelzijn over de problematiek van het dierenopvangcentrum. 
Jef vroeg een confrontatie aan over alle dossiers,

contracten en bewijzen en dat voor alle geïnteresseerde Zemstenaren,  
zodat de bevolking zelf kan uitmaken wie de leugenaar is. 

Ik heb vernomen dat hij de confrontatie zou weigeren,
zijn er soms zaken die verborgen moeten blijven? 

Voor de geïnteresseerde Zemstenaren is er geen  probleem, 
zij die meer inlichtingen wensen te ontvangen

over contracten of dossiers kunnen deze komen inkijken na telefonisch contact 
met de dierenbescherming Zemst -  015 61 25 73.

Stemming gemeenteraad
Op de gemeenteraad van 23 februari 2017 
 werd er positief gestemd voor de uitdrijving van de dieren uit het dierenopvangcentrum.  
Op 31 augustus 2017  zullen deze dieren dus geen thuis meer hebben. 
De politieke partijen stemden als volgt: CD&V, NVA en Vlam stemden voor de uitdrijving, SPA en Open 
VLD onthielden zich. Slecht één raadslid had de moed om tegen te stemmen, namelijk Van Den Bosch 
Patrick van het Vlaams Belang. Hij kon aan de stemming niets veranderen want het was één tegen allen. 
In naam van de dieren toch bedankt Patrick. 
Patrick en zijn partij zetten zich ook al jaren in voor een humane behandeling  van hoevedieren want 
deze dieren worden de laatste tijd op een barbaarse manier behandeld en op een gruwelijke manier 
afgeslacht.

- Het is een spijtige zaak dat Dierenbescherming Zemst het geld voor de verzorging van de dieren 
moet gaan uitgeven aan rechtszaken en dat om deze dieren te geven waar zij recht op hebben.

- Voor wie nog moest twijfelen, Dierenbescherming Zemst blijft bestaan en zal zijn werking voor die-
ren in nood verderzetten. Verschillende organisaties uit de sector hebben reeds hun spontane mede-
werking aangeboden aan Jef voor de opvang van dieren in de toekomst.

Rosse Rakker 
271 fanpunten

 Charmante Charlotte
255 fanpunten

 

Slimme Jules
286 fanpunten

 

 Chique Chico
396 fanpunten

 

 Lady Mirabelle
296 fanpunten

 

Toffe Toby 
242 fanpunten

Wie de verdere ontwikkeling wenst op te volgen op facebook 

“Klare taal Zemst”
of tel. 015 61 25 73 tussen 12 en 14 uur.

Stand van zaken over de Kattenwedstrijd (fanpunten)

Mensen die de uitgedreven dieren financieel willen ondersteunen kunnen dit doen op 
Dierenbescherming Zemst v.z.w.  op rekeningnummer, BE91 7341 3301 3176, 
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