Kat uit de Gracht Flierbeek
Amersfoort 15 juni 2013
Beste buren,
Wij wonen zeer plezierig rond de Flierbeek in Amersfoort. Maar
sinds er in het najaar 2011 nieuwe kunststoffen beschoeiing is
aangebracht bij de Flierbeek, zijn er helaas al meer dan een do
zijn katten te water geraakt. Ook onze Paco, Droppie, Muis en
Babu zijn verdronken omdat ze er niet meer uit konden klimmen,
ondanks de door het waterschap geplaatste trapjes. Daarom heeft
een aantal kattenbezitters de handen ineen geslagen.
We zijn Kat uit de Gracht Flierbeek gestart om iets aan die ver
drinkingen te doen. Wij zijn: Jessica Kompier, Marieke Linnebank,
Det Nederlof en Willande Stronkhorst. Kat uit de Gracht is een
landelijke organisatie, die ook het bewoners-initiatief rond de
Flierbeek ondersteunt. Katten vallen in het water door o.a. schrik,
ziekte, ouderdom en nieuwe beschoeiing. Of door achtervolging
door een kattenmepper: een dominante niet- gecastreerde kater
die zijn territorium bevecht. Meer weten? www.katuitdegracht.nl
We hebben ook contact gezocht met KUG Vathorst waar in de
wijk Laak ook diverse kattentouwen zijn aangebracht.
Doel van Kat Uit de Gracht Flierbeek is:

• Meldingen: inventariseren hoeveel katten te water zijn geraakt
• Hotspots in beeld brengen, d.w.z. waar dat precies gebeurt
• Overleg met instanties. We hebben bijvoorbeeld 5 juli 2013 overleg met een beleidsmedewerker

van het Waterschap Vallei en Veluwe om de ernst van de situatie rond de verdrinkingen in de
Flierbeek duidelijk te maken
• Vergunning krijgen om kattentouwen aan te laten brengen.

Kattenklimtouw in Vathorst

We willen je daarom om je medewerking vragen:

• Is jouw kat of die van iemand die je kent uit de

buurt te water geraakt/ verdronken?
Meld het dan bij jessicakompier@ziggo.nl
en marieke.linnebank@gmail.com
• Meld ook duidelijk waar en wanneer die kat te
water is geraakt!
• Ben je eigenaar van een niet- gecastreerde
kater? Laat hem alsjeblieft castreren.
• Wil je mee denken of helpen? Meld je dan aan.
Wij kunnen jouw inzet zeker gebruiken.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Hartelijke groet,
Jessica, Marieke, Det en Willande

