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VERZONDEN 2 4 OKT. 2016

Geachte heer Renet,
In uw brief van 13 september 2016, betreffende het voeren van katten leidt tot ratten in
Geleen-Zuid, stelt u een aantal vragen. In deze brief worden deze beantwoord.
Vraag 1
Bent u het met ons eens dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid het
onaanvaardbaar is dat mensen acties ondernemen die de komst van ratten bevorderen?
Antwoord:
Ja.
Vraag 2.
Bent u het met ons eens dat ZoWonen haar verhuurders op hun gedrag kan
aanspreken, maar dat de primaire verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt?
Antwoord:
De primaire verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de inwoners zelf. Door
voedsel in de openbare ruimte neer te leggen om andere dieren (bv. katten of
eenden) te voeren, zijn inwoners zelf veroorzaker van de aanwezigheid van ratten.
Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van ZoWonen om haar huurders hierop
aan te spreken. Pas nadat blijkt dat de overlast buitenproportionele vormen
aanneemt en de volksgezondheid in het geding is, komt de gemeente in beeld.
Inwoners worden dan aangesproken op hun gedrag, al dan niet onder druk van
handhaving. Daarnaast worden bewonersbrieven verstuurd en wordt nader
onderzocht of er nog andere oorzaken voor de rattenoverlast aanwezig zijn. Hierbij
werkt de gemeente nauw samen met ZoWonen en mogelijk andere partners.
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Vraag 3.
Zo ja, welke acties gaat de gemeente ondernemen, en/of heeft ondernomen, teneinde
het probleem structureel aan te pakken?
Antwoord:
In Sittard-Geleen wordt in eerste instantie gefocust op het achterhalen van de
oorzaak van de overlast om vervolgens meer gerichte acties uit te kunnen zetten.
Het ‘voorkomen van’ wordt daardoor steeds belangrijker dan ‘het bestrijden van’.
Daarbij wordt het ook steeds belangrijker om inwoners bewust te maken van de
problematiek en bewust te maken van het feit dat zij zelf in een grote mate de
primaire veroorzaker zijn van de rattenoverlast. Door het voeren van katten, het
weggooien van etensresten of het doorspoelen van etensresten in het riool wordt
het de ratten alleen maar makkelijker en aantrekkelijker gemaakt om zich te
verspreiden en te nestelen. Omdat chemische bestrijding wettelijk niet meer
toegestaan is, worden momenteel nieuwe methoden onderzocht om de overlast
aan te pakken.
De laatste jaren hebben we op dit soort locaties verschillende acties uitgevoerd,
mede op basis van meldingen die wij binnenkrijgen. Samen metZoWonen voeren
wij regelmatig opschoonacties van dumpingen en zwerfvuil uit en worden
riooldefecten opgespoord en zoveel mogelijk gerepareerd. Bewoners, waarvan we
weten dat zij regelmatig etensresten dumpen om eenden en/of katten te voeren,
worden aangesproken. Ook worden folders opgehangen in de portieken van
diverse flats in de omgeving Jos Klijnenlaan/Zuidhof. Daarnaast wordt langdurige
bestrijding uitgevoerd door het plaatsen van lokdozen en klemmen.
Vraag 4.
Op welke termijn denkt u dat het probleem wordt opgelost?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3

Wij gaan ervan uit dat wij uw vragen naar tevredenheid hebben beantwoord.
Hoogachtend,

