
(Onderstaande tekst is 33x ingestuurd) 
Geachte statenleden, heer Hofstra, 
 
Namens zeer bezorgde dierenliefhebbers verzoek ik u vriendelijk doch zeer dringend 
opdracht te verlenen aan Gedeputeerde Harold Hofstra om het bijvoeren van de Grote 
Grazers op de Oostvaardersplassen te starten. Tevens verzoek ik u te zorgen dat de Grote 
Grazers beschikking krijgen over drinkwater aangezien binnen een aantal dagen al het water 
op de Oostvaardersplassen bevroren is. 
Het zou u sieren als de hele wereld kan zien dat Nederland voor zijn dieren zorgt. 
Provincie Flevoland eindelijk weer eens positief in het nieuws? 
 
In afwachting van uw antwoord c.q. actie, 
 
hoogachtend, 
Strijders met Hart voor de Ovp grazers. 
Namens alle dierenliefhebbers, actievoerders, voerders, hooitokkies, enz. 
 
 
Geachte dames/heren, 
 
Het vriest het is koud de dieren hebben daardoor extra voedsel nodig en niet te vergeten 
water. Ik weet niet of al de plassen al bevroren zijn en of de plassen die niet bevroren zijn 
goed bereikbaar zijn voor de dieren. 
 
Daarom mijn dringende verzoek wilt u a.u.b. opdracht aan SBB geven om hooi te gaan 
voeren en goed zorg te dragen dat de dieren kunnen drinken. 
 
Echt ik en velen met mij willen geen winter als de afgelopen winter en ook wil ik met een 
gerust hart kunnen slapen en het is natuurlijk verschrikkelijk dat wij dierenliefhebbers geld 
moeten verzamelen om de dieren te voeren want wij kunnen het echt niet aanzien.  Er 
worden stunts uitgehaald door deze voerders en ik vind oprecht dat dat niet nodig moet en 
mag zijn. 
 
Daarom mijn smeekbede help de dieren en daardoor ook de mensen die deze dieren zo 
liefhebben. 
 
Dank u wel. 
 
 
Geachte statenleden, heer Hofstra, 
 
Namens zeer bezorgde dierenliefhebbers verzoek ik u vriendelijk doch zeer dringend opdracht te 
verlenen aan Gedeputeerde Harold Hofstra om het bijvoeren van de Grote Grazers op de 
Oostvaardersplassen te starten. Tevens verzoek ik u te zorgen dat de Grote Grazers beschikking 
krijgen over drinkwater aangezien binnen een aantal dagen al het water op de 
Oostvaardersplassen bevroren is. 
 
Het zou u sieren als de hele wereld kan zien dat Nederland voor zijn dieren zorgt. 
 
Provincie Flevoland eindelijk weer eens positief in het nieuws? 
 
In afwachting van uw antwoord c.q. actie, 
 
hoogachtend, 



 
Strijders met Hart voor de Ovp grazers. 
Namens alle dierenliefhebbers, actievoerders, voerders, hooitokkies, enz. 
 
Even een stukje van mijzelf erbij. 
 
Ik kan bijna niet meer slapen ,van het idee dat daar dieren staan die de hele dag maar lopen en 
lopen om een grassprietje te kunnen vinden . 
Dat staat de hele dag op mijn netvlies. 
En wij mensen 3 keer per dag ons vol eten en de vrijheid hebben om naar de supermarkt te gaan. 
Deze dieren kunnen nergens heen ,overal hekken. 
Ze hebben recht op verzorging toch? 
 
Strijk ALJEBLIEFD over u hart !  
Dat hoort u ons niet meer . 
We willen alleen maar dat dieren in nog zo'n jong leven eten krijgen. 
Gaat u toch niet voeren ,schiet ze dan alsjeblieft dood. 
Maar laat ze niet zolang verhongeren. 
 
HONGERPIJN DOET ECHT PIJN .😿😿 
Vriendelijke groet  
 
 
Goedenmorgen, 
 
Graag zo snel mogelijk bijvoeren en wakken slaan voor de dieren in de OVP. 
Ze hebben het al weken moeilijk en zonder water en eten met name voor de runderen 
creperen ze deze winter weer dood massaal 
Jullie zijn verantwoordelijk het zijn levende wezens!!! 
Wat is het als je ze het eten van voedsel en drinken van water bewust onthoud? 
Om over beschutting met dit weer maar niet te spreken...geld van de burgers is daarvoor vrij 
gemaakt om te realiseren! 
Wat is er van besteed en grerealiseerd? 
Graag z.s.m. antwoord i.v.m. met de noodzaak 
 
 
Geachte statenleden, heer Hofstra, 
 
Namens zeer bezorgde dierenliefhebbers, waaronder ik, verzoek ik u vriendelijk doch zeer 
dringend opdracht te verlenen aan Gedeputeerde Harold Hofstra om het bijvoeren van de 
Grote Grazers op de Oostvaardersplassen te starten. Tevens verzoek ik u te zorgen dat de 
Grote Grazers beschikking krijgen over drinkwater aangezien binnen een aantal dagen al 
het water op de Oostvaardersplassen bevroren is. 
 
Tevens is het een schande wat u de weerloze opgesloten herten aandoet!! De mens 
veroorzaakt/verkloot het en dan nu een kogel, zelfs zwangere dieren, baby's. Deze woorden 
die ik u nu tik goed in u opnemen; 
 
Mensdom en Dierenrijk.  
 
Hoop dat ieder die dit heeft gecreëerd slecht karma mag ontmoeten. Ik vind het misdadig. 
 
Tevens een vraag, wat doet SBB met de 13 miljoen die er ieder jaar gevangen wordt? 
 
Het gaat niet naar de dieren....... zou wel moeten, geboortebeperking,  beschutting en 
voederplaatsen. 
 
Misdadig wat er met dieren gedaan word!!! 



 
Het zou u sieren als de hele wereld kan zien dat Nederland voor zijn dieren zorgt. 
 
Laat eens zien hoe het moet!!! 
 
Provincie Flevoland eindelijk weer eens positief in het nieuws? 
 
In afwachting van uw antwoord c.q. actie, 
 
hoogachtend, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Geachte statenleden, heer Hofstra, 
 
Namens zeer bezorgde dierenliefhebbers, waaronder ik, verzoek ik u vriendelijk doch zeer 
dringend opdracht te verlenen aan Gedeputeerde Harold Hofstra om het bijvoeren van de 
Grote Grazers op de Oostvaardersplassen te starten. Tevens verzoek ik u te zorgen dat de 
Grote Grazers beschikking krijgen over drinkwater aangezien binnen een aantal dagen al 
het water op de Oostvaardersplassen bevroren is. 
 
Tevens is het een schande wat u de weerloze opgesloten herten aandoet!! De mens 
veroorzaakt/verkloot het en dan nu een kogel, zelfs zwangere dieren, baby's. Daarbij wordt 
er zelfs op de dag van de Heer gewerkt en gemoord!! 
Deze woorden die ik u nu tik goed in u opnemen; 
 
Mensdom en Dierenrijk.  
 
Hoop dat ieder die dit heeft gecreëerd slecht karma mag ontmoeten. Ik vind het misdadig. 
 
Tevens een vraag, wat doet SBB met de 13 miljoen die er ieder jaar gevangen wordt? 
 
Het gaat niet naar de dieren....... zou wel moeten, geboortebeperking,  beschutting en 
voederplaatsen. 
 
Misdadig wat er met dieren gedaan word!!! 
 
Het zou u sieren als de hele wereld kan zien dat Nederland voor zijn dieren zorgt. 
 
Laat eens zien hoe het moet!!! 
 
Provincie Flevoland eindelijk weer eens positief in het nieuws? 
 
In afwachting van uw antwoord c.q. actie, 
 
hoogachtend, 
 
 
Geachte statenleden, heer Hofstra, 
 
Aangezien ik de ontwikkelingen op de voet volg en mijn bezorgdheid over het welzijn van 
alle grote grazers op dit moment énorm groot is, verzoek ik u vriendelijk doch zeer dringend 
opdracht te verlenen aan Gedeputeerde Harold Hofstra om het bijvoeren van de Grote 
Grazers op de Oostvaardersplassen te starten. Tevens verzoek ik u te zorgen dat de Grote 
Grazers beschikking krijgen over drinkwater aangezien binnen een aantal dagen al het water 
op de Oostvaardersplassen bevroren is. 
 
Vergeet de heckrunderen niet!!! Ze vallen als éérste om! Er staat een jong veulentje en deze 
winter mag ik toch hopen dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen!! 



De herten hebben het al zwaar genoeg, hou deze dieren niet weg van het voer!  
 
Het zou u sieren als de hele wereld kan zien dat Nederland voor zijn dieren zorgt. 
 
Provincie Flevoland eindelijk weer eens positief in het nieuws? 
 
In afwachting van uw antwoord c.q. actie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Goedendag zoals u misschien wel gemerkt heb vriest het momenteel, voor de dieren heeft 
dit tot gevolg dat ze lastig water en voedsel kunnen vinden. 
Daarom verzoek ik u deze dieren te behoeden voor een hongersdood en ze tijdig bij te 
voeren,het is immers altijd fijn als ook de ovp eens positief in het nieuws komen. 
Groet en dank 
 
 
Wij willen absoluut geen hongerwinter meer voor deze arme dieren. 
 
Ik vraag dan ook met klem, willen jullie alsjeblieft beginnen met voeren van deze 
stakkers? 
 
Ik vraag u om een bevestiging te sturen, wanneer dit al is gebeurd,  
anders met de vraag wanneer dit gaat gebeuren? 
Of gaat t überhaupt wel gebeuren? 
 
 
Goeden dag, 
Bij bijzondere weersomstandigheden moeten de dieren op de OVP  worden bijgevoerd. 
Graag hiervoor uw aandacht  
 

 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Mijn naam is Amber Molen en ik volg de situatie van de Oostvaardersplassen nauwgezet. 
 
Ik weet dat er  van de zomer een motie is aangenomen om de dieren te voeren bij een 
gebrek aan voedsel. 
 
Bij ons in Andijk vriest het al een paar dagen dus de situatie in Flevoland zal niet anders zijn. 
Dit betekend dat de planten die tot voedsel voor de dieren dienen in rap tempo verdwijnen 
en de drinkplaatsen bevroren zijn. 
 
Het was heel verstandig van de provincie om pony's te verhuizen naar elders, zodat de 
graasdruk zou afnemen. Maar de vorst doet deze winst teniet.  
 
Daarom wil ik u vragen om de verantwoordelijken erop te wijzen dat het een goede tijd is 
om de dieren van voedsel en water te voorzien. 
 



Dank u wel voor uw aandacht. 
 

 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
Mijn naam is mevrouw …… en ik volg de situatie van de Oostvaardersplassen nauwgezet. 
 
Ik weet dat er van de zomer een motie is aangenomen om de dieren te voeren bij een 
gebrek aan voedsel. 
 
Bij meerdere gebied in Nederland vriest het al een paar dagen dus de situatie in Flevoland 
zal niet anders zijn. Dit betekend dat de planten die tot voedsel voor de dieren dienen in 
rap tempo verdwijnen en de drinkplaatsen bevroren zijn. 
 
Het  heel verstandig van de provincie om pony's te verhuizen naar elders, zodat de 
graasdruk zou afnemen. Maar de vorst doet deze winst teniet.  
 
Daarom wil ik u vragen om de verantwoordelijken erop te wijzen dat het een goede tijd is 
om de dieren van voedsel en water te voorzien. 
 
Dank u wel voor uw aandacht. 
 
Hoogachtend 
 
 
Beste gs/ps Flevoland, 

Wanneer gaat u beginnen met bijvoeren. 

Ik betaal netjes belastinggeld en ben natuurliefhebber en heb geen zin om dit jaar bij 

jullie weer met doodgehongerde dieren geconfronteerd te worden. 

Vorig jaar was u erg laks en ik begreep dat daarom dit jaar de motie bijvoeren is 

aangenomen? 

Ik hoor het graag! 

(Onderstaand bericht is 11x ingestuurd) 
Provincie Flevoland 
Gedeputeerde Staten, Harold Hofstra 

Lelystad 21 januari 2019 

Onderwerp: Winterse omstandigheden Oostvaardersplassen OVV en Grote Vlakte 
OVP 

Geachte dames / heren, 

Gaarne wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. De winter 2019 heeft inmiddels 
zijn intrede gedaan. En zoals nu lijkt gaat dit een langere periode in beslag nemen, 
waarbij meerdere weerinstituten hebben aangegeven dat deze winter wel eens lang en 
koud kan gaan worden. 



Vanuit Code Rood (Belangengroepen OVP) hebben wij recentelijk  meerdere malen 
gevraagd aan GS H. Hofstra om in overweging te nemen om het (bij)voeren op te 
gaan starten.  

Ik verwijs u naar het rapport C. van Geel waarin wordt aangegeven dat de 
Heckrunderen met een score van 4 of 5 de winter in dienen te gaan en met een score 
van 3 eruit dienen te komen. Uit eigen waarneming blijkt dat diverse runderen, met 
name aan de Lelystadse kant, al in discutabele scores zitten 

Vanuit berichtgeving Staatsbosbeheer hebben wij begrepen dat de noodzaak tot 
bijvoeren er tot op heden nog niet is. 

Inmiddels zijn de waterpartijen op OVV en OVP dichtgevroren. Met temperaturen die 
richting de -10 gaan, zal er veel ijsgroei zijn. Dit houdt in dat er geen beschikking 
meer is, dan wel zal zijn over drinkwater. 

Het beschikbare voedsel is al schaars. Dit was voor SBB reden om 60 Konikpaarden 
van het OVV te verplaatsen naar andere gebieden en  waar men inmiddels mee is 
begonnen. 

Vanaf aanstaande dinsdag worden er grote hoeveelheden sneeuw verwacht en 
wekenlang winters weer. 

De randgebieden zijn nog altijd gesloten. Daardoor is er onvoldoende beschutting. 

De paarden op het OVV staan in een kraal midden in het gebied, zonder enige 
beschutting met daarnaast ook nog een jong veulen van 2 weken oud. 

Ik wil u er ook op wijzen dat alle overheden roepen dat men geen herhaling wil van de 
“toestanden “van afgelopen winter. Om die reden doe ik een dringend beroep op uw 
verantwoordelijkheid om per direct maatregelen te nemen betreffende: 

1) Bijvoeren dan wel voeren voor zowel de GG op OVV en OVP 

2) Watervoorzieningen open te maken en open te houden op OVV en OVP 

3) Randgebieden open ter beschutting op OVV en OVP 

4) Specifieke zorg voor de nieuw geboren veulens en kalfjes, omdat zij deze koude 
winter kansloos zijn. 

Ten overvloede wijs ik u erop dat voor ons primair het belang van de Grote Grazers 
voorop staat en secundair de maatschappelijke onrust. Op beide punten heeft u de 
sleutel tot succes in handen. 

Erop vertrouwende u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, zie ik 
gaarne met spoed (gezien de urgentie) uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

EJE Nagel 



Voorzitter Belangengroepen OVP Code Rood 
Voorzitter Stichting hart voor dieren Oostvaardersplassen 
 

Geachte statenleden, heer Hofstra 
 
Hierbij verzoek ik u vriendelijk doch zeer dringend opdracht te verlenen aan Gedeputeerde 
Harold Hofstra om het bijvoeren van de Grote Grazers op de Oostvaardersplassen te 
starten.  
 
Tevens verzoek ik u te zorgen dat de Grote Grazers beschikking krijgen over drinkwater 
aangezien binnen een aantal dagen al het voor de Grote Grazers bereikbare water op de 
Oostvaardersplassen bevroren is. 
 
Graag ontvang ik binnen 5 werkdagen uw antwoord, 
 
Hoogachtend 
 
 

Zeer geachte heer Hofstra, 
 
Bij dezen wil ik u mijn grote bezorgdheid mededelen over de situatie en het voerbeleid rond 
de Oostvaardersplassen. 
Zoals u weet, zijn er de afgelopen decennia twintig- tot dertigduizend paarden, herten en 
heckrunderen gestorven wegens voedseltekort in de maanden dat daar niets groeit. 
De conditie van een aanzienlijk aantal heckrunderen was afgelopen zomer zichtbaar slecht, 
omdat er geen gras van voldoende lengte stond dat begraasbaar was voor dieren met 
zogende jongen. 
Maar ook talloze andere waarnemingen in het veld toonden aan, dat er een direct verband 
was tussen de conditie status en de voedselvoorziening. 
De dieren waren niet mager door ziekte of gebrek, maar door voedseltekort. 
 
Er zijn geen ingewikkelde wetenschappelijke theorieën voor nodig, om te concluderen dat 
momenteel de situatie voor alle dieren in de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld 
tekort schiet. 
Wanneer de werknemers die voor de monitoring en zorg zijn aangesteld anders beweren, 
dan bestaat het sterke vermoeden dat zij helaas crisissituaties creëren om een beleid van 
‘survival of the fittest’ te continueren. 
Met het Adviesrapport van de Commissie Van Geel en de besluiten naar aanleiding daarvan 
door PS Flevoland werd van dit beleid feitelijk toch afstand genomen? Bijvoeren is 
uitdrukkelijk in het beleid van PS Flevoland opgenomen. 
 
Populatiereductie door krepeerbeleid past niet in Nederland, al zijn de grazers zoveel 
mogelijk via slinkse manoeuvres buiten de wetten voor dierbescherming geplaatst. 
Uitvoering van een wreed fokprogramma waarvoor duizenden warmbloedige, intelligente 
zoogdieren een langzame, gruwelijke dood moesten sterven is een onuitwisbare smet op de 
internationale goede naam van Nederland geworden. 
Laten we nu niet aarzelen en in deze wekenlange vorstperiode en daarna nog steeds totaal 
voedselgedepriveerde situatie voor Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld blijvend en 
voldoende bijvoeren voor alle grote grazers. 
Ook voor de dieren die nog afgeschoten zullen worden, voor de laatste dagen/weken van 
hun leven, zonder lijden. Ook na deze relatief korte vorstperiode, tot ver in het voorjaar. 
 



En zou u erop willen toezien, dat Staatsbosbeheer bij het bijvoeren niet alle hooi op één 
kleine, centrale plaats concentreert waardoor de dieren zich eromheen moeten verdringen? 
In het gedrang zouden kleine gevechten kunnen uitbreken, terwijl het bijvoeren toch immers 
voor alle dieren bedoeld is? Het zou veel (ongezien en onbehandeld) letsel bij de dieren 
kunnen veroorzaken. 
Ook hier is het wenselijk, om Staatsbosbeheer geen ruimte te geven op slinkse manier het 
‘survival of the fittest’-beleid te laten doorzetten. 
Dat er niet, zoals in andere natuurgebieden, een handige manier is (ontwikkeld) om de 
dieren water te geven bij langdurige bevriezing van alle wateroppervlakken in het gebied, is 
al zorgelijk genoeg. 
 
Het is dus uitdrukkelijk NIET mijn intentie, om een en ander ter discussie te stellen, maar 
slechts om u te attenderen op de gemaakte beleidsafspraken (i.c. het bijvoeren) en op de 
huidige toestand in OVP en OVV om die NU na te komen. 
 
Hoogachtend, 
 
 

Voor alle Statenleden van de commissie Duurzaamheid,  
 
Geacht Statenlid,  
 
Gedeputeerde Staten heeft op 18 december 2018 Staatsbosbeheer namens de provincie 
opdracht gegeven om te gaan bijvoeren. Vooralsnog is Staatsbosbeheer hier nog niet aan 
begonnen. Hier zijn afspraken over gemaakt. Wat houden deze afspraken in? Er moet 
aantoonbaar sprake zijn van voedselgebrek. Mijn vraag is nu, wat is het criterium op welk 
moment Staatsbosbeheer echt gaat/moet bijvoeren? Zijn dat de conditiescores van de 
dieren? Het weer? De status van de vegetatie?   
Mijn inziens kan dat het beste bepaald worden door onafhankelijke veeartsen. Niet door der 
deskundigen van Staatsbosbeheer zelf, Free Nature of ARK. Want dat zijn juist de partijen die 
“Rewilding” en verhongering toejuichen als selectiemethode. En dat willen we toch met ons 
allen niet meer? Van Staatsbosbeheer, Free Nature of ARK, verwacht ik eerlijk gezegd geen 
onafhankelijk oordeel.   
En hoe is de status van het aanbrengen van degelijke en voor de dieren bruikbare 
beschutting? Die ook echt beschutting biedt?  
 
De winter is nu echt begonnen en het water bevriest. Dus dan komt de watervoorziening 
voor de dieren ook in gevaar. Dinsdag gaat het sneeuwen zo is de verwachting. Mijn inziens 
is nu echt de tijd gekomen voor de provincie en Staatsbosbeheer om te laten zien, dat 
verhongering in de winter voorgoed verleden tijd is! Dat zij dit serieus gaan oppakken. Door 
nu te gaan voeren zoals het hoort en te zorgen voor schoon drinkwater!  
 
Ik ben overigens heel blij dat er nu 41 paarden uit het Oostvaardersveld verplaatst zijn naar 
Lauwersmeer, waar een overvloed aan gras is, zoals ik zag op filmpjes en veel beter beheerd 
wordt. Ze zijn van de hel in de hemel terecht gekomen! Mijn dank is groot daarvoor! Dieren 
gevoerd worden wanneer nodig, medische zorg en fatsoenlijk populatiebeheer. Al zou ik 
persoonlijk liever zien dat ze daar ook aan ancticonceptie en/of castratie gaan doen. Ook wil 
ik Staatsbosbeheer een compliment maken dat zij gekozen hebben deze keer voor een 
professionele vervoerder van paarden, waardoor alles goed is verlopen. Eindelijk ziet 
Staatbosbeheer dat de dieren in het Oostvaardersveld altijd al de gehouden status hadden 
en als zodanig moeten worden verzorgd. Terwijl ze eerder slachtoffer waren van het zelfde 



verwaarloosbeleid als de dieren in de Oostvaardersplassen! Een dergelijk goed leven zoals in 
Lauwersmeer gun ik alle dieren in de Oostvaardersplassen!  
 
Graag ontvang ik van u zo spoedig mogelijk een antwoord op mijn vragen.  
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet 
 
 

 

Ls, 
 
Kunt indut sturen naar alle leden van de Provinciale Staten met het verzoek ons te 
antwoorden hoe dit kan? 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Cynthia en Annemieke 
 

 
 
Geachte Statenleden, heer Hofstra, 
 
Heeft u al enig idee wanneer u SBB opdracht gaat geven tot het voeren  van de grazers in 
de OVP? Ook zal -gezien het weer- op zeer korte termijn gebrek zijn aan drinkwater. 
Inmiddels is het weer winter en ik heb - en velen met mij - niet het idee dat er in het 
afgelopen jaar veel gedaan is om het leed van de dieren daadwerkelijk  te verlichten. 
 
Alle betrokken instanties houden elkaar de hand boven het hoofd en ik kan me niet aan de 
indruk onttrekken dat alles draait om zoveel mogelijk geld in het laatje te krijgen en zo 



weinig mogelijk uit te geven aan de grazers en het gebied waarin zij moeten leven; en dat 
het alle verantwoordelijken bij SBB en de provincie een zorg zal zijn hoeveel dieren deze 
winter weer het loodje leggen onder het “rewilding”logo, ooit bedacht door een paar 
ecologen met bizarre ideeën zonder de verdere consequenties in de toekomst te overzien.  
 
Het woord “natuur” (zijn gang laten gaan) heeft derhalve voor mij een bittere betekenis 
gekregen, we hebben het hier over “Levende Wezens” en hen wordt ontzettend onrecht 
aangedaan. En dan hebben we het nog niet over het afschot van de herten gehad... 
 
U zou het verschil kunnen maken voor deze dieren, door op te treden tegen het wanbeleid 
aldaar en te zorgen dat de conditiescores omhoog gaan en er geen dieren sterven van de 
honger. 
Een drama zoals zich in de OVP afspeelt zou je als provincie toch niet moeten laten 
gebeuren. Het is een schande zoals Flevoland met dieren om gaat. 
Waar zijn de normen een waarden gebleven bij de mensen verantwoordelijk voor deze 
wantoestanden. 
 
Ik hoop van ganser harte dat u snel het besluit neemt te gaan bijvoeren, zodat de grazers 
niet weer omkomen van de honger of uitgemergeld alsnog een genadeschot krijgen.  
Ook de maatschappelijke onrust zal, overigens terecht, weer grote vormen aannemen als u 
besluit de grazers wederom aan hun lot over te laten. 
 
In afwachting van uw reactie 
 

 

Geachte Raadsleden. 
 
Het advies van Geel is aangenomen. 
Ondertussen zijn er stappen gezet. 
Worden op het laatste moment nog heuvels in Ovp gemaakt, eigenlijk al te laat en 
nog niet af. 
Maar volgens u binnen de beleidskaders. 
Volgens mij loopt niets van van Geel binnen beleidskaders, 
maar daarom schrijf ik nu niet. 
 
We zijn de nieuwste provincie met het slechtste imago van Nederland, 
 zelfs internationaal gaan we als sadisme provincie over media. 
Duurzaam aan het imago werken denk ik dan maar. 
 
Mijn enige vragen nu zijn alstublieft zorg dat sbb wakken open houdt,  
ze hebben de graafmachines nog in Ovp. 
Indien u dit niet doet houdt u het sadisme beleid in stand met nog meer imago 
schade. 
Daarbij zien wij het als monitor en voergroepen het als uitlokking van onze mensen 
om wakken te gaan hakken. 
U lokt ons uit om boete,s en rechtszaken op te lopen. 
 
Een volle buik houdt een dier warm, daarbij is drinken hard nodig, verdorsten kan 
niet hier meer. 
U heeft nu de regie en zorg voor de dieren. 
 



De beschutting is niet af, ondanks ons continu spervuur van verzoeken omtrent 
beschutting, (de anti voer camara,s wel geplaatst op tijd) 
 wordt de vraag van het volk niet gehoord,. en de smoes beleidskaders te pas en 
onpas misbruikt. 
 
Gaarne Wakken Hakken. 
Zo te zien periode van droge vorst meer dan 2 weken. 
Wat betekent een natuurlijke reset. 
 
Weet zeker dat het uw gebutste imago geen goed gaat doen. 
Stop dit sadisme beleidskader, zorg voor hooi en water. 

 
 
 
 
 


