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Geachte heer Peters, beste Wim, 

 

 

In uw brief van 31 augustus 2020 heeft u namens VSA het college vragen gesteld over 

het bestrijden van rattenoverlast. Aanleiding hiervoor zijn meldingen vanuit 

verschillende wijken over de plaagdieren en de motie die uw fractie op 12 november 

2019 heeft ingebracht. Hierin is verzocht bewoners actief te informeren en voor te 

lichten over hoe het rattenprobleem te voorkomen en aan te pakken en op publiek 

terrein zo veel mogelijk onder controle te houden. Uw fractie vraagt of het college op 

de hoogte is dat er steeds meer ratten worden waargenomen in woonwijken, dat 

inwoners daarvan overlast ervaren en of dit een gevaar voor de volksgezondheid kan 

zijn. De fractie vraagt wat het college, als reactie op de motie, na 12 november aan 

acties heeft uitgezet en of deze acties geleid hebben tot voldoende resultaat.  

In uw brief stelt u ons diverse vragen over de aanpak van de bestrijding van de 

rattenoverlast. In deze brief gaan we puntsgewijs in op uw vragen. 

 

1. Is het college ervan op de hoogte dat er steeds meer ratten in Veldhovense 

woonwijken worden waargenomen en onze inwoners hiervan overlast 

ervaren? 

Het is ons bekend dat inwoners rattenoverlast ervaren in Veldhoven. Aan het aantal 

geregistreerde meldingen over rattenoverlast zien we echter dat het aantal nagenoeg 

gelijk is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.  

 

 2017 2018 2019 2020 

1e kwartaal 36 14 41 31 

2e kwartaal 116 61 101 92 

3e kwartaal 64 145 110  

4e kwartaal 20 50 67  
Aantal meldingen rattenoverlast 2017-2020 

 

2. Vindt het college ook dat dit een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn? 

Te veel ratten kunnen inderdaad eventueel een gevaar voor de volksgezondheid 

betekenen. Dat geldt voor alle gemeenten waar de rat zich manifesteert in de 

woonomgeving. Veldhoven is in dit opzicht zeker niet uniek. Daarom steken we ook al 

jarenlang energie in het ‘beheersbaar’ houden en zo goed mogelijk bestrijden van de 
ratten populatie.  

De gemeente werkt al jarenlang samen met de EWS-groep (voorheen de Plagen 

Preventie Dienst) voor de bestrijding van ongedierte in het openbaar gebied. Daaraan 
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is sinds april 2017 de samenwerking met het KAD (landelijk Kennis- en Adviescentrum 

Dierplagen) toegevoegd. Doel van deze samenwerking is om inwoners te 

ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van ratten en ander ongedierte in en 

om het huis. Inwoners van Veldhoven kunnen bij het KAD terecht met al hun vragen 

over het voorkomen en bestrijden van plaagdieren, zoals ratten. En het KAD monitort 

meldingen en adviseert ook de gemeente. 

 

3. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan actie(s) uitgezet na 

de begrotingsbehandeling van 12 November 2019?  

Het college zet al jaren in op voorkomen en bestrijding van rattenoverlast in de 

openbare ruimte, en door voorlichting ook op voorkomen en bestrijding door 

eigenaren op particulier terrein. De motie heeft hier extra aandacht voor gevraagd. 

Kort na de motie hebben we een artikel in het gemeentenieuws van 8 januari 2020 

geplaatst. Op de website hebben we een pagina over rattenoverlast gemaakt. Jaarlijks 

(eind september/begin oktober) geven we tips door over winterklaar maken van 

woning en tuin. Ook informeren we over het goed aanbieden van afval, met name de 

PMD zakken.  

We adviseren inwoners om preventie- en bestrijdingsmaatregelen samen met 

buurtgenoten te nemen. Want alleen een gezamenlijke aanpak zal effect hebben. Bij 

overlast op eigen terrein benaderen wij de eigenaar/bewoner daarom met het verzoek 

maatregelen te treffen en verwijzen we naar een gespecialiseerd bedrijf voor 

ongediertebestrijding. Als uit de geregistreerde meldingen blijkt dat in een bepaald 

gebied grotere concentraties van ratten voorkomen, schakelen we een 

preventiespecialist in voor nader onderzoek. Als de bron van overlast in het openbaar 

gebied ligt, zetten we op die locatie extra in op bestrijding.  

Daarnaast blijven we uiteraard actief in het openbaar gebied, o.a. door het plaatsen 

van vangkasten, het snoeien van struiken in gebieden waar overlast wordt gemeld en 

andere maatregelen. Wanneer het KAD adviseert om extra in te zetten op 

communicatie, doen we dat. 

 

4. Hebben deze tot voldoende resultaat geleid of zal er snel ‘een tandje extra’ 
moeten worden bijgezet? 

De gemeente bestrijdt al jaren de ratten in het openbaar gebied (parken, waterlopen, 

etc.) en licht inwoners voor over hoe ze ratten kunnen weren en bestrijden. De cijfers 

van de afgelopen jaren laten zien dat de rattenpopulatie ongeveer gelijk blijft; de 

meldingen laten wel meer spreiding over Veldhoven zien. Omdat we merken dat de 

zorg bij inwoners toeneemt, gaan we meer informatie en voorlichting geven. Hierbij 

kunt u denken aan gerichte voorlichtingsavonden en frequenter informatie 

publiceren/posten in onze eigen communicatiekanalen. Ook willen we persoonlijker en 

directer communiceren met inwoners die een melding doen. Daarnaast onderzoeken 

we mogelijkheden om inwoners te ondersteunen bij bestrijding op eigen terrein, door 

bijvoorbeeld vallen beschikbaar te stellen en ter plekke advies te laten geven.  

We zullen niet van de rat afkomen, maar met elkaar kunnen we wel de populatie 

onder controle en beheersbaar houden. Dit moeten we samen doen: gemeente, 

inwoners/eigenaren en corporaties. 

 

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  


