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Papendrecht, 11 februari 2023 

Betreft: Plaagdieroverlast Wipmolen 

 

Geachte raadsleden, 

Recent is geconstateerd dat er sprake is van een rattenpopulatie die zich ophoudt rond en onder de woningen 
van de Wipmolen. Wij verzoeken u hierbij vriendelijk doch dringend adequate maatregelen te treffen teneinde 
de overlast te doen verdwijnen/verminderen.  

Nadat er bij diverse woningen aan de Wipmolen stank werd waargenomen is bij een rondgang  vastgesteld dat 
er sprake is van gegraven rattenholen bij meerdere woningen. Tevens is bij nadere inspectie in diverse 
kruipruimtes onder de woningen zowel ratten als de uitwerpselen daarvan gezien. 

Bij rondvraag in de wijk blijkt het dat ook daar ratten zijn waargenomen die in de schemering over straat lopen. 
Op basis van voorgaande beseffen we samen met meerdere bewoners dat er sprake moet zijn van een flinke 
rattenpopulatie die o.i. zo spoedig mogelijk dient te worden bestreden. Dit niet alleen vanwege een risico voor 
de gezondheid van de bewoners maar ook omdat de ratten de isolatie van verduurzaamde woningen kapot 
maken en de aantasting van ons woongenot. 

Inmiddels zijn er door HVC rattenklemmen in kruipruimtes van diverse woningen geplaatst (totaal 8 stuks) en 
binnen 24 uur was de eerste (jonge)rat al gevangen 

HVC gaf aan dat er gezien dit resultaat verwacht mag worden dat de populatie groter moet zijn dan dat ene 
jonge exemplaar en met name omdat de lucht van ratten urine en ontbindende rattenkadavers uit de 
geïsoleerde kruipruimtes opstijgt. Dat dit naast onrust onder de bewoners ook gezondheidsrisico’s voor de 
betreffende bewoners met zich meebrengt behoeft o.i. geen verdere uitleg. 

Voorts is geconstateerd dat er bewoners zijn die voedsel achterlaten voor de dieren, eendjes voeren, kippen en 
konijnen in tuinen van voedsel voorzien enz. Dat dit een voedselbank is voor de genoemde plaagdieren behoeft 
ons inziens geen betoog. 

Tot slot; gezien de voorschriften over ongedierte, reinheid en preventie, art. 8 tweede lid, onder 2 en 3 
woningwet dat aangeeft dat de Gemeente hierin een wettelijk taak heeft zowel in bestrijding, preventie, 
handhaving en de daarmee gepaard gaande kosten, verzoeken wij u hierbij dringend om u (opnieuw) te 
beraden over de door u te ondernemen maatregelen ter voorkoming en reductie van de hierboven genoemde 
plaagdierproblematiek. 

 

Vriendelijke groeten, 


