Politie Arendonk faalt in verwaarlozing van paard
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Nadat de locale politie afgelopen week tweemaal polshoogte is komen nemen bij een paardje
op hoek Hortsstraat – Netestraat te Arendonk, ligt het dier sinds gisteren dood in een weide.
De verwaarlozing was duidelijk schouderblad gezwollen, loopt mank (gebroken poot gehad...
pootje knikt naar binnen), schurft plekken over heel zijn lijf, oog gekwetst, geen drinkwater,
geen beschutting. Dit melde ons een bewoonster uit de buurt die BLID om hulp vroeg voor
het dier. “Bij gebrek aan medewerkers in de buurt van Arendonk, hebben we deze melding
gisteren doorgeven aan het FOD Dierenwelzijn. Nog voor deze instantie kon optreden, kregen
we vandaag het bericht dat het paardje sinds gisteren dood ligt op de weide”, zegt BLID
verantwoordelijke Dirk Blanchart.
We vinden dat de politie het nodige moest gedaan hebben, om het dier te laten bijstaan door
een dierenarts. Waarom contacteerde de politie van Arendonk geen dierenarts, deze vraag
gaan we zeker stellen volgende week aan de korpschef?
Update 02 maart
De korpschef van de politiezone Kempen N-O vraagt ons een rechtzetting te publiceren.
Op 24 februari ll. te 09.00 uur zijn onze diensten, na verwittiging door voorbijgangers, ter
plaatse gegaan te Arendonk, Horststraat, waar een “kreupel paard” in de weide zou staan.
Er werd inderdaad een volledig verwaarloosd veulen aangetroffen.
Onze mensen hebben dadelijk het paard “inbeslaggesteld”, en hebben ONMIDDELLIJK
contact genomen met het FAVV en de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu.
Gevolg was dat ’s anderendaags 25 februari beide voormelde diensten zich bij ons hebben
aangeboden, en samen met onze mensen nogmaals vaststellingen ter plaatse zijn gaan doen.
Resultaat was dat de eigenaar van het paard opdracht kreeg om het dier te laten inslapen voor
1 maart.
Kortom :
- onze diensten hebben gehandeld “volgens het boekje”.
- voordien hebben wij nooit enige melding gekregen omtrent een verwaarloosd paard.
- het is niet de schuld van de politie dat het paard gestorven is.
Tot zover het relaas van de korpchef.
“Toch blijf ik me nog steeds de vraag stellen, waarom de politie en niet alleen in Arendonk, in
zulke situaties niet onmiddellijk een dierenarts vorderen. Iedereen kon zien dat dit geen
gezond dier was. Waarom moest er een datum worden gesteld, dat tegen die tijd het dier
moest ingeslapen zijn. Inslapen dient onmiddellijk te gebeuren, als het dier toch geen
toekomst meer had ”, alsnog BLID – voorzitter Dirk Blanchart . Inmiddels hebben we uit
goede bron vernomen en bevestigd dat onze eerdere uitspraak, het paard is niet ingeslapen
maar gewoon gecrepeerd op de weide.

