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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 24 juli 2016 stelt u ons vragen over meeuwen in de binnenstad. Graag beantwoorden wij hieronder uw 

vragen als volgt. 

Inleidend geven wij alvast het volgende mee. Het is een bekend gegeven dat meeuwen in de zomerperiode richting het 

stedelijk gebied trekken. De overlast is in deze periodes dan ook altijd meer aanwezig dan in andere periodes van het 

jaar. 

Vragen 

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

Antwoord: 

Momenteel wordt reeds structureel in de binnenstad gecontroleerd op verkeerd aangeboden afval. Zo ook op het Sint 

Catharinaplein. Rondom evenementen zal intensiever gecontroleerd worden op het aanbieden van zakken met afval 

buiten de aanwezige afvalbakken en de extra geplaatste evenementenbakken. Deze zakken veroorzaken meestal het 

grootste probleem omdat deze gemakkelijk openscheuren. 

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

bewustwording dat de toename van het meeuwenbestand leidt tot verarming van de bestanden kleinere vogelsoorten 

en vleermuizen en anderzijds tot het ontmoedigen van het voeren van meeuwen? 

Antwoord: 

Ja, dit wordt opgestart. 

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

aanpassing van de bakken, zodat zij niet meer toegankelijk zijn voor kauwen en meeuwen? 

Antwoord: 

Momenteel is het zo dat bij het grootste gedeelte van de afvalbakken een middenspijl is geplaatst. Dit bemoeilijkt het 

uitpikken van afval. Echter, meeuwen en kauwen zijn slim en vindingrijk in het vinden van andere manieren om het 

afval te bemachtigen. Daarom is gestart met een proef met het plaatsen van Big Belly's, dit zijn afvalbakken met een 

gesloten systeem voor afvalinzameling. Daarbij zijn deze bakken ook groter. 

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

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

pagina's aandacht zou willen besteden. 
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Antwoord: 
Voor dit thema verwijzen wij graag naar de websites van natuurorganisaties. Wij zien dit niet direct als een 
gemeentelijke taak om hier actief over te communiceren. Daarnaast laat de natuur zich lastig sturen. 

5. Is uw college bereid om de eigenaren/beheerders van Huize Sint Catharina aan te spreken op hun beheer, wat er 
toe leidt dat het gebouw niet alleen een bron is van ergernis door de verpauperde aanblik maar nu ook, door de 
ontwikkeling van een binnenstedelijke meeuwenkolonie, een bron van overlast en een gevaar begint te worden voorde 
(geestelijke) volksgezondheid en de biodiversiteit? 
Antwoord: 
Ja, daartoe zijn wij bereid. Echter, het is en blijft de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar om actie te 
ondernemen, wij kunnen slechts het gesprek aangaan. 

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. 
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