
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stad Brugge-Cluster Omgeving – Klimaat, milieu en dierenwelzijn 

«naam» 

«adres» 

«postnummer» Brugge 

 

Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge  |  050 44 8000  |  info@brugge.be  |  www.brugge.be 

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 8.30 tot 17 uur, woensdag 8.30 tot 20 uur, 

Vrijdag en zaterdag 8.30 tot 12.30 uur 

 

 
uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) verz.nr. datum 

 KMD/Dierenwelzijn/KS folders/affiche  24/09/2020 

 

contact  telefoon e-mail  

Katia Seru, sociaal verpleegkundige 050/47 53 90 dierenwelzijn@brugge.be  

“Verander je kattitude” 

Beste dierenarts(en),  

Sinds 1 april 2018 moeten alle kittens gesteriliseerd worden voordat ze vijf maanden oud 
zijn. De sterilisatieplicht geldt ook voor alle katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 
april 2018, maar ook oudere katten worden het best gesteriliseerd. 
Sterilisatie blijft immers de meest diervriendelijke manier om het zwerfkattenprobleem op 
te lossen. 
 
Om het steriliseren van katten aan te moedigen, lanceren we een sensibilisatiecampagne 
‘Verander je kattitude’.  
 
Een goede kattitude wordt beloond! 
 
Elke privépersoon die in Brugge gedomicilieerd is en zijn of haar kat tussen 5 oktober 
2020 en 31 december 2020 door een dierenarts laat steriliseren krijgt van Stad Brugge 
een uniek kattenhuisje.  
De kat moet gechipt zijn en geregistreerd op het adres van de eigenaar. 
Per domicilieadres kunnen maximaal 2 kattenhuisjes aangevraagd worden.  
 
De aanvragen voor een kattenhuis moeten door de katteneigenaar ten laatste op 7 januari 
2021 aan de Cluster Omgeving, dienst Klimaat, milieu en dierenwelzijn”, Frank Van 
Ackerpromenade 2, 8000 Brugge of per e-mail: dierenwelzijn@brugge.be bezorgd worden.  
 
Het formulier waarmee eigenaars een kattenhuis kunnen aanvragen, vindt u op de 
achterzijde van de folder ‘verander je kattitude’. 

 
Mogen we op uw medewerking rekenen om het aanvraagformulier te willen ondertekenen 
als men zijn of haar kat in deze periode bij u laat steriliseren?  
Het chippen (en registreren van de kat) mag tijdens het consult voor de sterilisatie 
uitgevoerd worden.  
In bijlage vindt u alvast een aantal folders.  
 
Mogen wij u ook vragen om de affiche voor deze sensibilisatieactie vanaf 2 oktober 2020 in 
uw praktijk op te hangen?  
 
Alle informatie over deze sensibilisatieactie zal vanaf 2 oktober 2020 op de website 
brugge.be/kattitude beschikbaar zijn.  



 

Extra folders en/of affiches kunnen steeds per mail (dierenwelzijn@brugge.be) 
aangevraagd worden.  
U kan deze ook downloaden via brugge.be/kattitude (vanaf 2 oktober2020). 
 
 
We hopen dat u deze sensibilisatieactie wil ondersteunen en danken u alvast voor uw 
medewerking,   
 
 
Met beleefde groet 
 
 
Namens Colin BEHEYDT     Namens Dirk DE FAUW 
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge  Burgemeester 

       

Peter CLAUWAERT,      Mathijs GODERIS 
Diensthoofd Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn   Schepen Dierenwelzijn 

 


