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16 maart 2021
Toename van rattenoverlast in de gemeente

Geachte heer Moerkerke,
Enkele weken geleden heeft onze fractie ik in de commissie Ruimte aandacht gevraagd voor de
geconstateerde toename van ratten(overlast) in onze gemeente.
Uw college ontkende destijds dat er sprake was van een toename en u stelde: citaat van u ~ één rat
maakt nog geen plaag ~ einde citaat.
Één koppel ratten kan zorgen voor 2.000 tweeduizend nakomelingen in één jaar tijd.
Waarom u dat toentertijd stellig ontkende is nog steeds voor mij een raadsel. Héél Nederland kampt
met een toename van ratten mede omdat er steeds minder boerderijen zijn. Hierdoor komen de
ratten naar de steden.
Maar Papendrecht heeft niet meer ratten dan voorheen, dan ben ik toch blij dat ik in Papendrecht
woon en niet in een andere Gemeente in Nederland.
Pijnlijk wordt het, dat toen al de bewoners van Papendrecht ze wel meer en vaker zagen.
Toen liepen ze al gewoon "in" de "woonkamer" van het plein voor het Gemeentehuis, en zelfs IN het
Gemeentehuis.
Ook de winkeliers van de Meent klaagden toen al dat er toch wel een behoorlijke toename was waar
te nemen van ratten.
Nu zijn we al een tijdje verder en helaas nemen de gruwelijke verhalen toe.
Een Recentelijke Citaat van uw wethouder de Ruijter ~ één rat is al één te veel ~ einde citaat.
Binnen 6 weken zijn de jongen al geslachtsrijp1. Dit betekent dat één koppel ratten kan zorgen voor
2.000 tweeduizend nakomelingen in één jaar tijd. Hierbij wordt er rekening gehouden dat de
nakomelingen zich na 6 weken voortplanten.
1

https://www.google.com/search?q=hoe+snel+vermenigvoldigt+een+rat+zich&oq=hoe+snel+vermeni
gvoldigt+een+rat+zich&aqs=chrome..69i57j33i10i160.15473j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Citaat 1.
Van een bewoner van Papendrecht: ~ Bericht: Overlast van ratten? Ja!!! Ik woon in de A. Van
Schendelstraat.
En heb al diverse keren een melding gemaakt van ratten. Het is nu nog winter, maar wat straks in de
lente en/of zomer?!
Ik heb al gevraagd om ondergrondse containers want de ratten kruipen met gemak in de ouderwetse
containers.
Het is niet te doen. Ik zie elke dag circa 2 ratten. Vuil weggooien doe ik het liefste midden op de dag,
dan is de kans klein dat ze uit de containers schieten.
Drama en ik vind het schandelijk dat er echt niets aan gedaan wordt! ~
Einde Citaat 1
Citaat 2.
Van een bewoner van Papendrecht: ~ Zojuist met verbazing gekeken naar het legen van de
containers onder aan de flat.
De 2 vuilnismannen schopten eerst tegen de twee containers en NIET gelogen maar er vlogen er
10!!!! Uit! Dit is toch niet normaal?!
1 rat zat nog in de container en werd plat geperst in de wagen.
Oftewel 11 stuks onderaan de flat. De containers worden 2x per week geleegd.
Ik vind dit echt schandalig en dit moet echt goed aangepakt worden.
Groet Mariska ~
Einde Citaat 2
Citaat 3.
Van een bewoner van Papendrecht; ~ De ratten lopen gewoon over de tuintafels achter bij ons en de
beuren. ‘s Avonds zie ik ze uit de putjes van de straat komen, ze zitten in de regen pijpen en lopen 's
nachts in de dakgoten dat is duidelijk te horen.
Bij mijn buurman zitten ze zelfs in de isolatie tussen de dakpannen en hun betimmering.
Om gek van te worden ! ~
Einde Citaat 3.
Citaat 4.
Van een bewoner van Papendrecht; ~ Ik zie ze váák als ik over de dijk naar Fokker rijd, voor mijn werk
zowel 's avonds als 's ochtends. ~
Einde Citaat 4.
Bij deze wil ik u toch vragen om inhoudelijk antwoord te geven op onderstaande vragen, welke al
vaker aan u gesteld zijn. Echter, u slaagt er steeds in om de vragen te omzeilen, dus bij deze daag ik u
uit om ze allemaal inhoudelijk te beantwoorden.
Vragen;
1. Zijn er specifieke gebieden in Papendrecht die extra aandacht nodig hebben? Zijn de dijken
op dit moment bijvoorbeeld nog veilig? Bij de Randwijk, het Merwehoofd en het
Slobbengors?
2. Is er volgens het College sprake van Rattenoverlast in Papendrecht?
3. Zo nee, hoe verklaart u de toename van meldingen zonder dat u stelt dat deze door de
inspanningen van Onafhankelijk Papendrecht komen.
- Denkt u echt dat mensen ons gaan schrijven als het de gewoonste zaak van de
wereld is dat men ratten ziet?
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4. Is er buiten overlast door de huisrat ook nog sprake van overlast c.q. schade door de
muskusrat?
5. Is het College bereid inwoners die ratten laten bestrijden financieel te compenseren?
- Een start "pakket" kost al algauw een bedrag van € 95,-.
- De ratten komen uit het openbare groen/ riool,
- Niet iedereen is kapitaalkrachtig genoeg om deze kosten te dragen; let wel dit is nog
maar een start pakket!
6. Kunt u ons per kwartaal de lijst van ingediende klachten met de probleemoplossing erbij
doen toekomen en informatie geven over het Plan van Aanpak van HVC?
7. Worden er eventueel extra mensen ingehuurd om de ratten te bestrijden?
8. Is naar het oordeel van het College publieksvoorlichting wenselijk en zo ja, wanneer valt er
meer voorlichting over de rattenoverlast te verwachten?
Mag ik u tenslotte op onderstaande wijzen? Er is in China de builenpest uitgebroken; als je opzoekt
hoe deze zich voortplant is dat via de luizen op ratten, muizen en katten.
Hier wil ik alleen maar mee aangeven, dat ratten minder bij de boer kunnen vertoeven omdat er
steeds meer boeren stoppen met dit beroep en zo o.a. de ratten naar de steden trekken.
Veel gemeenten hebben hier overlast van. Waakzaamheid is en blijft geboden.
Ik zie uit naar de beantwoording van onze vragen.
Hoogachtend,
Hendrika Hoekstra
Duo raadslid van Onafhankelijk Papendrecht

Artikel verschenen in de Klaroen op 24 februari 2021.

Meer info: https://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/2021/02/27/aantal-meldingen-van-ratten-inpapendrecht-stijgt-fors/
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