
Het centrum van de gemeente Heerde 
 
Ik ben niet zo van allerlei stukjes op Facebook, maar dit wil ik toch even delen met jullie. Dit stukje gaat 
over een haan/kip en een buurman. De vraag is: wie mag blijven in de gemeente? De kip of de 
buurman….? Wie was er eerst? De kip of de buurman? 
 
Het verhaal gaat als volgt: er is een echtpaar dat al ruim 40 jaar midden in het centrum woont, en daar 
een hele grote tuin heeft waar heel veel dieren lopen. Bijna de hele buurt geniet van de dierenweide in 
het centrum. Het echtpaar heeft de tuin zo ingericht dat iedereen kon kijken naar de prachtige zeldzame 
kippen, fazanten, mooie ganzen, nandoes, eenden, kalkoenen, parelhoenders, enz. En al vele jaren lang 
komen opa’s en oma’s langs met hun kleinkinderen om de dieren van broodjes te voorzien. 
 
Nog nooit in al die jaren heeft er iemand zoveel last van gehad dat er een klacht van is gekomen. Maar 
ineens werd het huis van de naaste buren verkocht, en daar komen de nieuwe buurman en buurvrouw 
aan om zich voor te stellen in de buurt (keurig zoals het hoort), ook kwam hij meteen meedelen dat hij 
last heeft van de hanen en kippen. Het echtpaar zegt hen duidelijk toe dat over uiterlijk een jaar de 
kippen weg zijn om allerlei redenen, maar dat ze er nu nog erg van genieten. Maar de overlast wordt 
voor de buurman te groot en hij ligt er nachten van wakker en zelfs overdag heeft hij er nu last van. 
Conclusie: hij stuurt gewoon heel veel mailtjes en brieven naar de gemeente Heerde. En de gemeente 
kijkt of er inderdaad sprake is van overlast en volgens de regels van de gemeente is er dat. ‘s Nachts is er 
een ambtenaar wezen luisteren en die heeft de haan om kwart voor vier horen kraaien en ook de 
parelhoenders heeft hij gehoord. Ook de andere buren zijn ondervraagd door de ambtenaar maar zij 
hadden op geen enkele manier overlast van de dierenweide. 
 
Het gevolg is dat er een bevel is uitgeschreven dat moet worden opgevolgd. Het echtpaar mag de kippen 
en parelhoenders houden maar moeten ze dan wel opsluiten in een verduisterend en geluidsdicht hok. 
Indien dit niet binnen een week opgevolgd wordt dan volgt er een dwangsom oplopend tot 2000 euro. 
De buurman heeft volgens de wet gehandeld en staat volgens de gemeentelijke regels volledig in zijn 
recht, dus feitelijk heeft hij gelijk. 
  
Maar helaas zit er ook een emotionele kant aan dit verhaal. Want iedereen begrijpt dat je geen dieren 
wilt houden om ze op te sluiten in een hok. Dus de parelhoenders en kippen zijn vandaag allemaal 
weggegaan, zodat er geen overlast meer is voor de buren. Dit houdt in dat de rest van de mensen niet 
meer kan genieten van de kippen en parelhoenders in de dierenweide. Ik houd mijn hart vast wanneer 
de kalkoenen en ganzen weg moeten, want die voelen zich nu de baas van de tuin en gaan dus lawaai 
maken. En dan moet ik maar niet benoemen dat dit echtpaar al jaren met veel ziekte en ellende te 
maken heeft gehad, jaren al niet meer op vakantie is geweest, of ook maar de fiets heeft kunnen pakken 
om een stukje te kunnen gaan fietsen. Dus hun kleine wereld is vandaag nog een stukje kleiner 
geworden. 
Bedankt nieuwe buren! 
  
Vanuit emotie reageren is nooit goed, maar het blijft voor mij een feit dat verdraagzaamheid in de buurt 
heel belangrijk is. En dat mis ik hier toch echt. De conclusie is dat de buurman blijft en de kip weg is. 
 
Hartelijke groet, 
De dochter van het echtpaar 
 


