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In de afgelopen periode hebben we in het gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad 
en de website van de gemeente Veldhoven en de gemeentelijke Veldhovense 
facebookpagina gezien dat er gecommuniceerd wordt over de overlast van ratten en wat 
er aan gedaan kan worden. Met daarbij een aankondiging dat op 11 mei 2022 het KAD 
(kennis- en Adviescentrum Dierplagen) informatie geeft over wat inwoners samen met 
hun buren en de gemeente kunnen doen om rattenoverlast tegen te gaan.

Op de website van de gemeente Ratten en ander ongedierte - Gemeente Veldhoven lezen 
we dat inwoners rattenklemmen gratis kunnen lenen voor maximaal 4 weken. Zodoende 
lijkt het erop dat we een verandering in de aanpak van rattenoverlast zien ten opzichte 
van vorig jaar.

In recente berichtgeving van bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad van 04 mei 2022 
lezen we het artikel met de kop: "Kans op ratten- en muizenplagen in Brabant neemt 
toe: 'Brabantse gemeenten moeten meer handhaven'" https://www.ed.nl/brabant/kans- 
op-ratten-en-muizenplagen-in-brabant-neemt-toe-brabantse-gemeenten-moeten-meer-
handhaven~a3397f59/. Zodoende reist de vraag doen we genoeg.

Vragen:

1. Is er verschil in de aanpak van rattenoverlast ten opzichte van vorig jaar? En zit 
er nog "iets" in de pen?

2. Wat is het beoogde effect van de aanpak?
3. Is er verschil in het aantal meldingen over ratten ten opzichte van vorig jaar?
4. Zijn er (meetbaar) minder ratten in Veldhoven?
5. Wordt er door inwoners "gretig" gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

rattenklemmen te lenen? Waarom wel? Waarom niet?
6. Kunnen we nog iets meer doen?
7. Wat zijn de financiële uitgaven oftewel wat zijn de kosten voor de aanpak van 

rattenoverlast?

Antwoorden:

1. De aanpak is hetzelfde als afgelopen jaren. Voorlichting via weekblad en de sociale 
kanalen. Oa met een infographic die we hebben laten maken. We hebben een 
contract met KAD voor het aannemen en afdoen van meldingen, en voor advies aan 
ons en aan melders en bellers. Bij opvallende of meerdere meldingen gaat KAD ter 
plekke kijken. Soms adviseren ze ons om door een bestrijder te laten kijken. Dan 
schakelen we EWS in, en ook die kunnen advies geven aan particulier. EWS is ook 
onze bestrijder in het openbaar gebied.
Sinds vorig jaar kunnen inwoners klemmen lenen. Daar wordt gebruik van gemaakt, 
maar niet heel veel. Mensen waarderen het wel.
Door corona moesten we het een tijd uitstellen, maar inmiddels hebben we 
inderdaad voorlichtingsbijeenkomsten kunnen organiseren. Een voor onze 
gebiedsopzichters en de beheerders van de corporaties. Hier is een vervolgafspraak 
uit voortgekomen. En twee bijeenkomsten voor inwoners. Helaas viel het aantal 
aanmeldingen tegen (20 in totaal), en hebben we voor de aanmelders één 
bijeenkomst gehouden.
We overwegen om nog een bijeenkomst in de avonduren te organiseren, maar 
misschien vullen we dit anders in, met de ervaring die we hebben opgedaan tijdens 
de bijeenkomst op 11 mei.
En dan komt er nog een training/cursus van KAD voor een integrale aanpak van 
plaagdieren.
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2. De rat zal niet uit Veldhoven verdwijnen. We zullen er dus mee om moeten gaan 
en de situatie beheersbaar te maken en houden. En dat kan alleen als iedereen 
zelf verantwoordelijkheid neemt en doet wat nodig is. De gemeente heeft een 
taak in het openbaar gebied en bij excessen en gevaarlijke situaties. Bewoners en 
eigenaren Z verhuurders van panden moeten rattenoverlast voorkomen door hun 
tuinen vrij van voedselbronnen te houden en weringsmaatregelen aan hun panden 
te treffen zodat de rat er geen nesten kan maken. De corporaties hebben daar als 
verhuurder dus ook een rol, net als particuliere verhuurders.
Met de voorlichting en de advisering van KAD en het inschakelen van EWS 
proberen we deze boodschap steeds weer over te brengen. 'Voorkomen is beter 
dan bestrijden' en dat moeten we samen doen. Daarnaast de oproep om te blijven 
melden. Want door meldingen weten we waar ratten zich ophouden, kunnen we 
actiever naar bronnen (nesten) zoeken, en kunnen we in gesprek gaan met 
melder en omgeving.

3. In deze recente grafiek zijn de meldingen per kwartaal vanaf 2019 in beeld 
gebracht. Onze oproep om te blijven melden heeft effect.
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4. We kunnen niet meten hoeveel ratten er precies te zijn. Het zijn slimme beestjes 
die zich verstoppen op hoger gelegen plekken om nesten te maken in huizen, 
schuren, coniferen, hedera etc.

5. Er wordt niet gretig gebruik gemaakt van de rattenklemmen die we uitlenen, maar 
toch zijn er wel tientallen uitgeleend geweest. Misschien is het onbekendheid, 
misschien vinden veel mensen het toch eng om een rat te vangen. Bijvoorbeeld 
vanwege de mogelijke bijvangst (vogeltjes, eekhoorns). De klemmen die we 
uitlenen staan in een kast/box waardoor het risico op bijvangst beperkt is. 
Professionals zijn minder enthousiast over klemmen overigens. Vanwege dat risico 
op bijvangst. En omdat het probleem niet oplost. Bouwkundige maatregelen 
treffen ter voorkoming van schuilgelegenheden en voedsel verwijderen, dat is hun 
advies.

6. Zoals in antwoord bij vraag 1 al is gezegd, kunnen we het contact met de 
beheerders van de corporaties versterken. Een andere optie (die budget behoeft) 
is het eerder inschakelen van bureaus (KAD of EWS bijvoorbeeld ) om langs te 
gaan ( om advies te geven ) bij mensen die ratten zien ondanks dat ze 
maatregelen treffen. Een soort advies consult. Dan kan ter plekke worden 
gekeken naar de mogelijkheden.
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