
Schriftelijke vragen T.W. Schipper over de rattenplaag in Pijlsweerd 

In het AD van zaterdag 15 februari 2014 stond een artikel over rattenoverlast in de 

Noordseparkbuurt (Pijlsweerd). Daaruit komt een verschil van inzicht naar voren tussen gemeente en 

Mitros over oorzaken van en verantwoordelijkheden voor het bestrijden van de overlast. Mitros wijdt 

het probleem vooral aan het vele voedsel dat in het Noordsepark wordt weggegooid. De heer Kramp 

van de gemeente ziet als oorzaak vooral de slechte onderhoudstoestand van regenpijpen aan en 

rioleringen onder de woningen. Daardoor zou het rattenprobleem blijven bestaan, ondanks de 

recente vervanging van de hoofdriolering in de buurt door de gemeente. 

De buurt kent inderdaad achterstallig onderhoud, als gevolg van de jarenlange discussie over sloop, 

zoals het geval is bij vele complexen uit DUO en ‘Utrecht Vernieuwt’. Als sprekende  voorbeelden 

daarvan kunnen dienen de vele vragen die de SP heeft moeten stellen over het onderhoud in 

Kanaleneiland Noord, de Oudegeinlaan, Complex 507, deThema-dreven, het Thomas a 

Kempisplantsoen, Lauwerecht, de Halve Maan, et cetera et cetera. 

De bewonerscommissie kreeg van een medewerker van Stadswerken te horen dat de gemeentelijke 

inzet beperkt zou blijven tot het verspreiden van een huis-aan-huisfolder over het weggooien van 

voedsel in het Noordsepark. Het overleg dat naar verluidt de afgelopen maanden zou hebben 

plaatsgevonden  tussen Mitros en gemeente heeft nog niet mogen leiden tot concrete acties. 

Bewoners gaan daardoor zelf met bestrijdingsmiddelen aan de gang. 

Met de bezuinigingsoperatie op de organisatie is de plaagdierenbestrijding uit het gemeentelijke 

takenpakket geschrapt. Desondanks blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor het bestrijden van 

overlast van plaagdieren in de openbare ruimte, zoals op de website vermeld staat.  

De SP vindt het de hoogste tijd dat er een effectieve aanpak van de overlast komt. Vandaar de 

volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de inhoud van het artikel in het AD? 

2. Is het college het met de heer Kramp eens dat de voornaamste oorzaak van de rattenoverlast 

gelegen is in de onderhoudstoestand van de regenpijpen en rioleringen aan en onder de 

woningen in de Noordseparkbuurt? 

3. Heeft het college Mitros aangesproken op het achterstallig onderhoud aan de regenpijpen en 

rioleringen?  

4. Wat gaat Mitros concreet doen om de in het AD beschreven defecten aan regenpijpen en 

rioleringsbuizen te verhelpen? 

5. Heeft er tussen Mitros en de gemeente afstemming plaatsgevonden over de aansluitingen 

van hoofdriool naar de aansluitingen in de woningen, voorafgaand, tijdens of na de 

gemeentelijke rioleringswerkzaamheden?  

6. Zo ja, wat is daar uitgekomen en waarom zijn deze werkzaamheden niet gecoördineerd 

uitgevoerd? 

7. Klopt het dat de gifkasten die in opdracht van Mitros niet worden bijgehouden en zo ja, 

is/wordt Mitros daar door de gemeente op aangesproken? 

8. Welke acties gaat de gemeente ondernemen om de rattenoverlast in de openbare ruimte te 

bestrijden?  
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