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Voorblad
Dit najaar waren de overvliegende kraanvogels
trending topic op Twitter. De trek van deze
indrukwekkende vogels gaat luidruchtig en is
dus ook bijna niet te missen. Wat opvalt is dat
wij de laatste jaren steeds meer horen en zien
van deze vogels.

De vogel staat symbool voor onze vereniging
en het werd dus tijd om eens wat aandacht aan
de kraanvogels te besteden.
Wil Kroon ging daarvoor naar het Dwingelerveld, een mooie pleisterplaats voor de kraanvogel. (foto: A. Winkelman)

Uitgelicht
Lieke Sievers en Peter Vogelzang ontwikkelden
samen een Visie op handhavingssamenwerking
in Leefbaarheid en veiligheid. Voor de toekomst verwachten zij dat het aantal BOA’s zal
toenemen, dat het vak zich verder professionaliseert, maar dat er ook strengere eisen aan deze
functie worden gesteld. Dier&Milieu wilde er het
fijne over weten en zocht Peter Vogelzang op
voor een nadere toelichting.

Op 1 maart 2015 is een nieuwe Richtlijn voor
strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing van kracht geworden.
Noor Evertsen gaat dieper in op de richtlijn
en heeft de nodige vragen.
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