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Deze brief wordt per mail verstuurd. 
 
Betreft: Ratten in de wijk en onze tuinen. 
Bijlage: foto’s ter illustratie 
 
Geachte mevrouw/ meneer, 
 
Met afschuw wil ik melding maken van het grote aantal ratten die bij ons in de wijk/tuinen 
rondlopen.  
Hierover heeft mijn man al eerder een melding gemaakt en daar heeft hij het antwoord 
op gekregen dat ongedierte in particuliere tuinen niet bestreden worden door de 
gemeente. Het is de verantwoordelijkheid is van de bewoners zelf. 
Jammer, want inmiddels lopen er meerdere de ratten op het parkeerterrein naast ons, 
vooral waar te nemen in de schemertijd.  
In de nabijheid van een basisschool lijkt me dat ook niet wenselijk. 
 
Wat hebben we zelf gedaan: 

• Onze buurman heeft een diervriendelijke val neergezet, maar vangen lukte in 
eerste instantie niet maar inmiddels heeft hij jonge ratten in zijn val gevangen. 

• Wij hebben geen composthoop waarin etensresten gecomposteerd worden alleen 
groen afval. 

• De gft containers laten we niet open staan. 

• Het fruit dat van de fruitbomen valt wordt zo snel mogelijk opgeruimd en in de 
GFT container gedaan. 

 
De ratten vinden hoe dan ook eten in onze wijk, want ze “gedijen en vermenigvuldigen” 
zich goed. Waar kan dat eten vandaag komen? 

• De vuilnisbakjes op het parkeerterrein. 

• De plastic afvalzakken die tegenwoordig op het parkeerterrein verzameld worden 
en waar mensen vanuit de regio hun plastic afval hangen, maar vooral  
neerzetten omdat de paal al helemaal vol hangt. 

• Mogelijk van de vuilcontainers bij cafetaria Plaza en de Pizzeria. 
 
Hoe dan ook, het is vies, onhygiënisch, en ziekte verspreidend, waarvan de ziekte van 
Weil de bekendste is. Je wilt toch niet dat mensen, jong en oud in de tuin, schoolplein en 
parkeerterrein deze ziekte oplopen doordat ze in contact zijn gekomen met uitwerpselen 
van ratten. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat u kunt zorgen, dat een professioneel bedrijf, deze ratten wel 
effectief kunnen bestrijden. Daarom doen wij een dringend beroep op u om zo’n bedrijf in 
te schakelen op het parkeerterrein/ Koninginnenlaan, Oranje Nassaustraat, rondom de 
basisschool Jan Harmenshof. Na het bestrijden hopen we dat onze omgeving weer een 
prima plek is voor iedereen. 
 



Graag hoor ik van U 
Mede namens onze buren,  
 
Hoogachtend,  
Inwoner 
 
Hieronder plaats ik enkele foto’s ter illustratie en dan kunt u ook zien dat deze beesten 
steeds brutaler worden, eerst zag ik ze alleen in de schemertijd, nu ook op klaarlichte 
dag en je kunt er nog heel dichtbij komen zodat je een foto kan maken. 
 

 
 
 


