Cijfers verdrinkingen opvragen

Voor later (zie taken verdelen)

Touwen regelen

Met officiële cijfers kun je een ‘case’ maken
Vraag ze op bij:

- op welke locaties gaat het mis?
- om hoeveel katten gaat het en
hoe vaak?
- zijn er oorzaken aan te wijzen?
- wordt er al iets aan gedaan?
(met toestemming van de gemeente?)
- kan de oorzaak worden weggenomen?
(evt. met hulp van instanties)

- opstarttouwen: ophalen bij Kat uit de Gracht Leiden
- eigen voorraad regelen - overleg eerst met Leiden welk
bedrijf nog niet is aangeschreven!
- visserij (benodigdheden) bedrijven
- veerdiensten
- jachthavens /-werven
- gebruik een zoekmachine en wees creatief!
- bied aan: sponsoring in natura = vermelding op website

- Dierenambulance en dierenartsen
- Dierenbescherming, Amivedi e.d.
- Wijkgenoten (wijkvereniging, Buurtlink)
- Gemeente (inzameling/kadaverdienst)
- evt. de wijkagent

Opstarten KUG?
Infomeer wijkgenoten
en zoek teamleden

- huis-aan-huisbladen
- lokaal dagblad
- Buurtlink (digitaal)
- wijkvereniging (krantje, buurthuis)
- lokale radio

Taken verdelen:
- informatie inwinnen
- oorzaken zoeken en daar evt.
oplossingen voor vinden
- ’hotspots’ het eerst!
- touwen regelen
- touwen ophangen
- fondsenwerving
- PR

- contact met Leiden
- lokale KUG pagina op de
site up-to-date houden
(i.s.m. Leiden)
- cijfers bijhouden van
verdrinkingen/reddingen
(en deze doorgeven,
zie eind van dit schema)

Touwen ophangen a.d.h.v. hotspots
- waar mag het wel/niet (i.o.m. instanties en bewoners)
- houd een overzicht bij (adressen + googlekaartje)
- stel bewoners aan die verantwoordelijk zijn voor onderhoud/
doorgeven schade aan touwen e.d.
- fotografeer voor/na montage, stuur foto’s zo nodig door naar
contactpersoon instantie(s)
- vraag om meldingen via de Meldingspagina op de site!
(kat eruit geklommen, nat spoor, natte kat in huis)
- geef die meldingen door (zie hieronder)

Contactpersonen zoeken
en informatie inwinnen
bij lokale instanties
- bij gemeente m.b.t. waterbeheer
- bij gemeente m.b.t. fondsen
- bij Hoogheemraadschap e.d.
m.b.t. doorstroming en vergunningen
- Dierenbescherming
- Partij voor de Dieren
- overige instanties zoals wijkvereniging

Geld inzamelen/sponsoring
- gemeente (fondsen)
- Dierenbescherming (lokale afdeling)
- wijkgenoten (via oproep in de media, wijkvereniging
en Buurtlink)
- lokale drukker (voor lokale flyers en visitekaartjes)
- Belangrijk! Houd een kosten- en batenoverzicht bij

Overleg met instanties
- één persoon aanstellen die contacten onderhoudt met de
instanties
- voorwaarden en evt. proefperiode afspreken
- wil men misschien liever gaas dan kattenklimtouwen?
Of anders watertuinen (floatlands? Zie verkademeisje.nl)
- wie zijn de contactpersonen bij de instanties?
- afspraken samen zwart op wit zetten

Bewoners inschakelen

Professioneel overkomen
- Leiden als voorbeeld
- website www.katuitdegracht.nl
- eigen lokale pagina, eigen e-mail adres
- meldingspagina - voor partic.& instanties
- regel degelijke touwen (via Leiden)
- zorg voor degelijke montage
- blijf wijkgenoten en instanties
informeren over verloop van initiatief
- evt. persberichten bij nieuwtjes
- teamkleding tijdens montage/
evenementen (via KUG-Leiden)

(Publiciteit zoeken)
- bij ophangen eerste touw in de wijk
- bij eerste resultaten
- overige voortgang
- vraag evt. KUG Leiden om kopij, tekstjes, foto’s e.d.
- Belangrijk! Vraag de redacteur of je de tekst mag checken
en zo nodig aanpassen voordat het artikel geplaatst wordt!

- vraag om meldingen van ‘natte katten’ in de wijk, via
bijvoorbeeld Buurtlink (digitaal), wijkvereniging (krantje,
Buurthuis), lokale radio, huis-aan-huisbladen
- een melding doen kan via de meldingspagina op de site
- waar wil men een kattenklimtouw?
- die bewoners zijn verantwoordelijk voor ‘eigen’ kattenklimtouw
en nemen contact op met KUG-persoon als er iets loos is of
andere vragen zijn
- geef visitekaartje af aan bewoners die een kattenklimtouw
voor de deur krijgen
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Cijfers doorgeven
Alle meldingen: reddingen (via touw)
Zwemmende katten, verdrinkingen,
locaties.
Handig: gebruik een Google-kaartje
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- aan de bewoners
- aan de instanties
- aan Kat uit de Gracht Leiden
- aan de lokale media
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