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Geachte griffie,
 
Namens onze regiomanager William van de Wetering ontvangt u onderstaand bericht met het
verzoek dit door te sturen naar uw gemeenteraad:
 
De wereld waarin we leven staat niet stil. Ook bij de Dierenbescherming kijken we
vooruit. Om dieren de plek te geven die zij verdienen in deze veranderende
samenleving, heeft de Dierenbescherming een nieuwe strategische koers
ontwikkeld.
 
In onze nieuwe koers, ‘Samen naar een vanzelfsprekend diervriendelijk
Nederland’, hebben we vastgelegd welke richting de Dierenbescherming de
komende jaren op gaat en wat onze ultieme droom is. Namelijk: Leven in een
wereld waarin de belangen van dieren vanzelfsprekend zijn in het denken en
handelen van mensen.
 
Voor de nieuwe strategie zijn er vier doelen opgesteld die we de komende jaren in
de maatschappij willen bereiken:

1.    Diervriendelijk leven

2.    Diervriendelijk ondernemen

3.    Diervriendelijk besturen

4.    Diervriendelijk gebruik van de openbare ruimte.

We leggen het accent op het voorkómen dat dieren leed wordt aangedaan, zodat
we uiteindelijk minder dieren hoeven te redden. We gaan het makkelijker maken
voor burgers, bedrijfsleven, beleidsmakers, kennisorganisaties en politiek om
dieren te beschermen. Zo kunnen we het meest betekenen voor nóg meer dieren
en hebben we de grootste impact op dierenwelzijn.
 
Nieuwsgierig hoe we dat gaan doen? Kijk dan voor meer informatie over onze
nieuwe strategische koers en onze animatievideo op onze website:
https://www.dierenbescherming.nl/strategische-koers.  
 
De droom die wij voor ogen hebben kunnen we natuurlijk niet alleen bereiken,
maar juist mét elkaar. We zijn trots op onze samenwerking met gemeente
Papendrecht. Samen met jullie maken we diervriendelijk vanzelfsprekend!
 
Wij wensen u een gezond en diervriendelijk 2021!
 
Met vriendelijke groet,
 
Marijke de Bruijn
Management assistente

T 088 811 3593
M 06 114 169 92
marijke.debruijn@dierenbescherming.nl
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