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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 2 augustus 2014, die wij overigens pas op 15 september 2014 ontvingen, stelt u ons vragen over 

overlast meeuwen en kauwen in de binnenstad. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Is het mogelijk de eventueel bestaande handhavinginspanning te intensiveren? 

Antwoord: 

In het kader van de moties" opschaling uitvoering IBOR" (d.d. 7 en 13 november 2013) en motie "Afval Openbare 

Ruimte" d.d. 27 februari 2014 wordt de binnenstad op koopzondagen reeds extra geveegd. Daarnaast worden de 

afvalbakken geleegd op basis van de vullingsgraad. 

Er wordt reeds actief gehandhaafd op zwerfafval en bijplaatsingen, ook in de binnenstad. Echter het verbieden van 

voederen van dieren kan op dit moment niet. De APV voorziet daar niet in. Bij de eerstvolgende herziening van de APV 

zullen wij voorstellen een artikel op te nemen waarin bepaald wordt dat voederen niet is toegestaan. 

2. Is uw college bereid te komen tot een publiekscampagne gericht op enerzijds voorlichting met betrekking tot 

verarming van de bestanden kleinere vogelsoorten en vleermuizen en anderzijds tot het ontmoedigen van het 

voederen van meeuwen? 

Antwoord: 

Wij nemen in overweging een algemene informatietekst te plaatsen in de bode en op de website van de gemeente met 

als onderwerp afval in de openbare ruimte. Dit in relatie tot het generen van overlast door ongedierte, waaronder 

meeuwen, kauwen, ratten, eenden etc. Uiteraard wordt daarin de link gelegd met het effect op de gehele keten, maar 

ook op waterkwaliteit. 

3. Is het mogelijk in het vervangingsbeleid van afvalbakken te komen tot de aanschaf van afsluitbare afvalbakken of 

aanpassing aan de bakken zodat zij niet meer toegankelijk zijn voor kauwen of meeuwen? 

Antwoord: 

Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat het afsluiten van afvalbakken het gebruik van bak vermindert. Wel zijn de 

bakken reeds voorzien van spijlen zodat de uitnemen van afval door vogels bemoeilijkt wordt. 

4. Wenselijk is ook dat bewoners en pandeigenaren meer veilige nestmogelijkheden gaan bieden voor vogels en 

vleermuizen. De BSD-fractie zou het hogelijk waarderen als uw college hier bijvoorbeeld middels de gemeentelijke 

pagina's aandacht zou willen besteden. 



Antwoord: 

Kenmerkend voor de bebouwing van de binnenstad is dat de voornamelijk oude panden beschikken over veel spleten 

en kieren. Deze bestaande nestgelegenheden worden door de natuur verkozen boven kunstmatige nestgelegenheden. 

Desondanks zal onder het mom van "baat het niet dan schaadt het niet" in de algemene publicatie, genoemd onder 

punt 2, een passage worden opgenomen over stimulering nestmogelijkheden op het terrein van de burger voor de 

waardevolle soorten. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

namens het college, 

P.A.M. van der Velden, 

Wethouder 


