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Geachte heer Peters, 

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot de 
rattenplaag in het Roermondse Veld delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede. 

Inleiding: 
Vandaag las ik in Dagblad De Limburger een artikel overeen rattenplaag in het Roermondse 
Veld. Met de bewoners ben ik van mening dat dit de gezondheid kan schaden. Ook kreeg ik de 
indruk dat de gemeente Roermond en de bouwvereniging zich onderling de zwarte piet 
toeschuiven. 

Vraag 1. Is het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente Roermond om ongedierte 

de wering en bestrijding van ongedierte en in uitzonderlijke gevallen de huurder. 
De gemeente heeft een onderzoekplicht en mogelijk een aanschrijfplicht bij 
meldingen over ongedierte, maar heeft geen bestrijdingsplicht. 
Uiteraard heeft de gemeente op/in haar eigen eigendommen (dus ook rioleringen) 
dezelfde plichten als alle andere eigenaren van gebouwen en andere bouwwerken, 
open erven en terreinen. 
De door u aangehaalde situatie betreft mogelijk overlast vanuit het hoofdriool en de 
aansluiting vanaf het hoofdriool tot aan de erf grens. Dit is een gemeentelijke taak. 
Vanaf de erf-grens is het geen taak van de gemeente om hier iets aan te doen en is 
dit een taak van de woningeigenaar of verhuurder. 
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Antwoord 
binnen haar gemeentegrenzen te bestrijden? 
Nee, de eigenaar van een vastgoed is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor 
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Wat gaat de gemeente Roermond hier op zeer l<orte termijn aan doen? 

Op 14 ol<tober 2013 lieeft een overleg plaatsgevonden met de wijkregisseur, de 
ongediertebestrijder, woningvereniging Wonen Zuid en Woningstichting Domus. Er 
is afgesproken dat een bewonersbrief wordt verspreid, waarin wordt aangegeven 
dat woningcorporaties en de gemeente Roermond op grote schaal een onderzoek 
gaan instellen. De gemeente gaat haar hoofdriolen buiten de normale (visuele en 
video) inspecties extra controleren op eventuele gebreken en woningcorporaties 
zullen starten met herstelwerkzaamheden van zichtbare gebreken waar nu al 
klachten over zijn van bewoners. Het betreft de Vlaanderenstraat, Koningin 
Regentesselaan (Lada plein), een gedeelte van de Nassaustraat en een gedeelte 
van de Mauritsstraat. Het onderzoek wordt uitgevoerd op diverse data in overleg 
met de bewoners. Over de uitkomsten zal de commissie RU via de mededelingen 
op de hoogte worden gebracht. 
In de brief wordt ook aangegeven wanneer acties worden uitgevoerd. 

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden. 

Vraag 2. 

Antwoord. 


