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Betreft: Rattenpopulatie op Veldhovens grondgebied 
 

 

 

Geacht college, 
 
Een aantal jaren geleden is de gemeente Veldhoven gestopt met het twee keer per jaar preventief bestrijden van onge-
dierte. Dit gebeurt nu alleen nog in gebieden rondom water, zoals De Gender. 
Recent communiceerde de gemeente richting bewoners herhaaldelijk en duidelijk over het bestrijden van ratten. Dit ge-
beurde via de gemeentelijke website, Veldhovens Weekblad en persoonlijke brieven aan bewoners na frequente meldin-
gen van rattenoverlast en een uitgebreid artikel in het ED. 
 
De gemeente geeft aan dat particulieren verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van ratten op privé grond. Het is helaas 
zo dat ratten deze wetgeving niet kennen en geen onderscheid maken tussen particulier of openbaar terrein als leefge-
bied. Volgens een professionele ongediertebestrijder uit Veldhoven is bestrijding door particulieren onbegonnen werk en 
is uitsluitend collectief optreden afdoende. 
Naast de meldingen van bewoners op de website van de gemeente heeft een aantal bewoners een openbare facebookpa-
gina Rattenplaag Veldhoven Cobbeek en omstreken opgezet. Ook is er melding gemaakt richting het Ministerie van Volks-
gezondheid en de GGD. 
 
PvdA-Veldhoven is verontrust over de toenemende rattenoverlast, vooral in Zeelst, Veldhoven Dorp, Cobbeek, ‘t Look en 
d’Ekker. We kregen veel signalen van bewoners die zich zorgen maken over hun gezondheid en zich niet gehoord voelen 
door de gemeente.  
 
Daarom leggen we de volgende vragen voor. 
 

1. Wat is volgens u de omvang van het rattenprobleem in onze gemeente?  
2. Welke stappen zijn ingezet na het bekend worden van de rattenoverlast? Is bijvoorbeeld advies ingewonnen bij 

derden, zoals bestrijdingsdeskundigen?  
3. Welke middelen zet u op welke plekken in tegen de door ratten ontstane overlast? 
4. Hoe is het gezondheidsrisico voor bewoners als gevolg van dit probleem te beperken, of beter, te elimineren?  
5. De gemeente Eindhoven en bewoners van de wijk Acht bestrijden gezamenlijk het rattenprobleem. Kent u hun 

werkwijze en is dit voorbeeld in Veldhoven te volgen? 
6. Registreert de gemeente alleen meldingen via de website of neemt u ook kennis van indirecte signalen van over-

last, nu veel bewoners, teleurgesteld in de gemeente, niet meer de moeite nemen om een melding te maken? 
7. Hoe beoordeelt u het dat bewoners zich, ondanks uw omvangrijke communicatie, niet gehoord voelen en 

kunt/wilt u dit veranderen?  
 
De beantwoording van onze vragen zien we graag tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Christina Goossens Ruhr 
PvdA-Veldhoven 


