AANVRAAGFORMULIER VOEDERPAS VOOR ZWERFKATTEN
Belangrijke informatie voor de aanvrager
Waarvoor dient dit formulier?
In Kortrijk mogen verwilderde of wilde dieren niet gevoederd worden op het openbaar domein. Enkel
wie over een voederpas voor zwerfkatten beschikt, krijgt een uitzondering op dit verbod. Met dit
formulier kan je een voederpas aanvragen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Je kan deze aanvraag mailen naar 1777@kortrijk.be
of afgeven aan de balie, meer info : https://www.kortrijk.be/adressen/stad‐kortrijk‐stadhuis

Informatie over de aanvrager
Een voederpas is persoonlijk. Je kan enkel een voederpas aanvragen als je meerderjarig bent. Je kan
de voederpas enkel voor jezelf aanvragen, niet voor iemand anders.
Als dit een eerste aanvraag voor een voederpas is, voeg dan een kopie van jouw identiteitskaart bij.
Voornaam:
Familienaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Telefoon:
e‐mailadres:

Informatie over de aanvraag
Je kan de voederpas voor maximum 3 locaties aanvragen.
Gewenste voederplaats (adres / situering)
1.

Geschat aantal te voederen zwerfkatten

2.
3.

Afspraken verbonden aan de voederpas
Als je een voederpas aanvraagt, verklaar je je akkoord met volgende zaken:









Je hebt je voederpas en identiteitskaart altijd bij jou als je zwerfkatten voedert. Op vraag
toont je de pas aan de Politie, de Gemeenschapswacht of een gemachtigd ambtenaar.
Je voedert enkel gesteriliseerde zwerfkatten (knip in rechteroor). Bij vaststelling van niet‐
gesteriliseerde zwerfkatten (geen knip in rechteroor) en tamme, pas uitgezette katten meld
je dit aan het dierenasiel Leiestreek (contactgegevens: zie onder).
Je geeft de zwerfkatten enkel droogvoer. Dus geen karkassen, vers vlees, slachtafval,
keukenresten, visgraten, blikvoer,…
Je biedt het droogvoer aan in een bakje en nooit los op de grond.
Je haalt het voederbakje na 18u weg.
Je geeft de dieren enkel vers water in een aangepast bakje.
Je voedert de zwerfkatten op vaste plekken en zoveel als mogelijk op vaste tijdstippen. Je
doet dit enkel op de locaties die jou met de voederpas zijn toegewezen.

Goed om weten
Om de zwerf‐ en huiskatten in Kortrijk gezond te houden, voert de Stad Kortrijk een specifiek
sterilisatiebeleid, in nauwe samenwerking met dierenasiel Leiestreek. Door nieuwe zwerfkatten te
melden, help je daaraan mee. Neem contact op met dierenasiel Leiestreek bij vaststelling van niet‐
gesteriliseerde zwerfkatten (geen knip in rechteroor) en tamme, pas uitgezette katten.
Contactgegevens dierenasiel Leiestreek:
Avelgemstraat 186C, 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 59 19
Open: ma‐za van 14‐18u
Gesloten: donderdag, zon‐ en feestdagen

Wat gebeurt er na jouw melding?



het dierenasiel Leiestreek maakt met jou een afspraak en haalt de zwerfkat op.
een dierenarts onderzoekt de kat op overdraagbare ziektes en steriliseert/castreert de
gezonde katten. Katten die besmet zijn met kattenleucose of kattenaids laat men, na een
objectieve bloedtest, inslapen. Bovendien worden de katten behandeld tegen vlooien, luizen,
wormen en oormijt. Zo worden de gezonde zwerf‐ en huiskatten niet besmet.



na een recuperatieperiode worden de zwerfkatten teruggezet op de plek waar ze gevangen
werden. Men herkent gesteriliserrede katten aan een knip in het rechteroor.

Bijlagen
Vraag je voor de eerste keer een voederpas aan? Gelieve dan een kopie van jouw identiteitsbewijs
toe te voegen.

Ondertekening
Ik wil graag meewerken aan een gezonde en propere stad. Ik verklaar mij te houden aan de
afspraken verbonden aan de voederpas. Ik weet dat bij misbruik mijn voederpas kan worden
ingetrokken.
Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

Datum: … /… /….

Handtekening

De persoonsgegevens die je ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Kortrijk beheert en verwerkt. Dat gebeurt in
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt het recht om
jouw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen. We zullen jouw gegevens enkel gebruiken
voor de stedelijke dienstverlening.

Wat gebeurt er verder met jouw aanvraag?
Na ontvangst van jouw aanvraag wordt je een voederpas toegestuurd. Vanaf dat moment kan je de
zwerfkatten op de opgegeven locaties voederen.
Jouw voederpas blijft geldig tot en met 1/08/2021. Als de vervaldatum nadert, kan je ‐ indien
gewenst ‐ een nieuwe aanvraag tot verkrijgen van een voederpas indienen.

