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Geachte mevrouw Nijhof ,
Op 23 augustus stuurde u raadsvragen over het ‘niet voeren-bord’ in het Nederlands en Turks bij
de kinderboerderij aan de Van Alphenstraat. Hieronder vindt u onze reactie op de betreffende
vragen.
1. Is de wethouder op de hoogte van de plaatsing van een dergelijk bord?
Ja, zowel de wethouder als het college is op de hoogte van het bestaan van het bord. Het
betreffende bord hangt al ruim tien jaar op het terrein van de kinderboerderij.
2. De PVV is van mening dat een verbod of waarschuwingsteken universeel moet zijn, is
de wethouder het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?
Het college is van mening dat de kinderboerderij een plek is waar iedereen zich welkom moet
voelen en waar het welzijn van de dieren belangrijk is. Het bijvoeren van dieren kan dit welzijn
negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat de bezoekers hierop geattendeerd worden.
Als de beheerder inschat dat een extra bord, in welke taal dan ook, helpt om te voorkomen dat
dieren ziek worden, dan vinden wij dit een uitstekende oplossing.
3. Gaat de wethouder actie ondernemen om de huidige borden voor universele
waarschuwingsborden te vervangen, die de waarschuwing ondersteunen?
Nee. Zoals hierboven aangegeven, is de kinderboerderij een plek waar iedereen zich welkom
moet voelen, ongeacht het land van herkomst. Voor het welzijn van de dieren vinden we het
belangrijk dat de informatie op de borden zoveel mogelijk mensen bereikt. Elk jaar bezoeken
ruim 50.000 mensen deze kinderboerderij met veel plezier. Hiertoe behoort ook een grote
groep Nederlanders met een Turkse achtergrond. Met het betreffende bord wordt deze groep
extra geïnformeerd. Dit gebeurt op de kinderboerderij al jaren op deze manier. Dit werkt goed.
We gaan dit dus niet veranderen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,
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