Wouter/José,
Bijgaand de vragen die ik gesteld heb tijdens de raadsvergadering van 4 juli.
Ik heb een mail ontvangen van een burger, die klaagt over rattenoverlast.
De gele zakken in haar garage worden aangevreten door ratten. Na 4 weken komt er pas een
reactie van het college.
Ik dacht dat we voor vragen van burgers een protocol hadden afgesproken, maar klaarblijkelijk
geldt dit niet voor deze burger.
Waarom heeft dit zo lang geduurd voordat antwoord kwam van het college, dat een ambtenaar
met vakantie is, is voor mij geen argument.
Verder heeft er volgens betrokkene een onderzoek plaats gevonden of er ratten in de
Schoonoordstraat zitten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen ratten zitten aldaar.
Verder vraagt de betreffende mevrouw naar het onderzoek. Nul op het rekest, hoe zit het dan met
de wet op het openbaar bestuur?
Vraag, heeft het onderzoek plaats gevonden door een gerenommeerd bestrijdingsbedrijf?
Kan onze fractie beschikken over het complete onderzoeksrapport?
Dezelfde klachten die betrokkene heeft zijn mij ook ter horen gekomen.
Ik heb signalen en klachten gekregen van rattenoverlast in de Ansbalduslaan, Dianastraat, de
Willibrorduslaan, Dirck van Hornelaan, Blokvenlaan, de bomenbuurt de Klimbim, Molenstraat,
Wilbertsheem daar lopen de ratten over de balkons.
Ik heb zelf de bestrijdingsdienst gebeld en gevraagd waar die beesten vandaan komen. De ratten
gaan ‘s nachts zwerven en lopen wel 2 km om aan voedsel te komen. De laatste jaren heb ik zelf
meer dan 100 zwarte ratten gevangen, ik had 3 kippen, heb ik maar opgeruimd, nu is bij mij het
grootste probleem over.
Ik heb nog mijn val uitgeleend aan iemand uit de Blokvenlaan. In de kortste keren had hij er 10 te
pakken.
In de plastic zakken zitten ook etensresten, dus je weet wat er gebeurd.
Wij hebben voor speeltuin de Klimbim 10 extra minicontainers gekocht, waar het plastic in
bewaard wordt.
Vraag :is het college nog van plan onze burgers te hulp te schieten en actie te ondernemen, het is
immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
In navolging van het voorgaande probleem heb ik nog enige vragen.
In het blad Binnenlands Bestuur las ik dat na onderzoek door 2 professoren, het apart ophalen van
plastic nauwelijks of geen milieuvoordeel oplevert, maar dat het wel extra geld kost. Omdat het
plastic vaak vervuild is, gaat het naar de verbrandingsovens.
Hoe zit het in Waalre? Hoeveel krijgen wij per kg betaald en hoeveel is dat per jaar. Waar gaat het
Waalrese plastic naar toe? Is het plastic vervuild?
Mijn voorzichtige conclusie is, snel stoppen met het apart ophalen van plastic en stap over op
eindscheiding.
De voordelen hiervan zijn minder stank, minder ongedierte en vliegen en het kost minder.
Graag uw reactie.
Tiny van Tongeren

