
Geachte dames en heren,

Via een omweg ontving ik bijgaand bericht met de vraag om dit naar dhr. Germs te sturen. Uit het 
oogpunt van gelijke informatiepositie, doe ik u dit allemaal toekomen.

Met vriendelijke groet,

Ruud Poort
Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht
06-18300527
Ruud.poort@provincie-utrecht.nl

Van: Ko Schoenmakers [mailto:k.schoenmakers@dierenkliniekijsselstein.nl] 
Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 11:17
Aan: nieuws@rtvutrecht.nl
CC: Gerretsen, Madeleine; 'Izak Mauritz'; 'Hans Doest'
Onderwerp: onjuiste stand van zaken https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1677961/

Geachte redactie, 

Als voorzitter van dierenambulance IJsselstein zie ik mij genoodzaakt om op deze onjuiste 
berichtgeving te reageren.

Ik lees dat er 3 dierenambulances zijn die een verkeerd beeld naar buiten hebben gebracht. Er was 
een grote groep dierenambulances en stichtingen die meerdere keren bij elkaar zijn geweest om een 
concreet plan aan te bieden aan de provincie. Tijdens de laatste vergadering waarin het concrete plan 
is besproken hebben Dierenambulance Utrecht en Dierenambulance Heuvelrug dit concrete plan 
totaal onverwachts in een volle vergadering en daarna via de mail ernstig gefrustreerd. Zodanig zelfs 
dat de initiatiefnemers hun goede werk hierdoor hebben neergelegd. Om dan nu te vragen om meer 
eenheid is echt een lachertje als je zelf totaal onredelijk bent in een bijeenkomst. Ik adviseer jullie om 
contact op te nemen met Izak Mauritz en Hans Doest, de oorspronkelijke initiatiefnemers om 
journalistiek een correct en juist verhaal weer te geven. Nu is er spraken van eenzijdige berichtgeving 
die niet klopt.

Zoals deze 3 stichtingen nu te werk gaan roept dit bij ons het beeld op dat eigenbelang van enkele 
stichtingen blijkbaar boven het algemeen belang laten gaan. Daar wilden we nou net van af, het 
dierenwelzijn komt dit zeker niet ten goede.  

Daarnaast zou ik het zeer op prijs stellen als dit bericht ook aan statenlid Jakob Germs wordt 
doorgestuurd aangezien hij helaas niet goed op de hoogte is van de stand van zaken. 

Met vriendelijke groet,

Ko Schoenmakers
Voorzitter dierenambulance IJsselstein
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