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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 12 oktober 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake afval en ratten 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Naast het Gemeentehuis staan ondergrondse containers welke sinds geruime tijd afgesloten zijn in 
verband met nieuwbouw aldaar. Leefbaar Ridderkerk heeft geconstateerd dat er veel 
naastplaatsingen hebben plaats gevonden. Tevens zijn hier meerdere ratten welke op de 
voedselresten afkwamen gesignaleerd. Inmiddels hebben wij opgemerkt dat dit stuk is afgezet met 
hekken. Van omwonenden heeft Leefbaar Ridderkerk gehoord dat men nu met een krukje aankomt 
om alsnog de zakken over het hek heen te kunnen werpen. Met alle gevolgen van dien. 
 
Tevens constateren wij dat de afvalcontainers ter hoogte van de fietsenstalling (Jan Steenstraat) veel 
dagen in de week overvol zitten en dat ook hier naastplaatsing aan de orde van de dag is. Ook hier zijn 
ratten inmiddels een normaal gezicht in het straatbeeld. 
 
Tevens heeft Leefbaar Ridderkerk geconstateerd dat ter hoogte van De Schans 2 overlast is van ratten. 
Tot op heden hebben meerdere acties van omwonenden niet tot vermindering van de overlast geleid.  
 
Aan de hand hiervan heeft Leefbaar Ridderkerk de volgende vragen; 
 

1) Is het college op de hoogte van de situatie zoals hierboven beschreven? 
2) Is het college met Leefbaar Ridderkerk eens dat naastplaatsingen met voedselresten en 

daardoor het aantrekken van ratten een onwenselijke situatie is? 
3) De containers ter hoogte van de fietsenstalling zijn veel dagen in de week overvol, waardoor 

naastplaatsing in de hand gewerkt wordt. Van wie zijn deze containers en wie is er 
verantwoordelijk voor? 

4) In hoeverre worden de BOA’s ingezet om deze situatie te voorkomen?  
5) Heeft het college inmiddels actie ondernomen om de rattenoverlast te bestrijden?  
6) Wanneer worden de ondergrondse containers opengesteld voor de bewoners van de 

nieuwbouw? 
7) Is het college met Leefbaar Ridderkerk eens dat er tot de openstelling extra controles door 

BOA’s om naastplaatsingen te voorkomen wenselijk is? 
8) Is het college voornemens om de overlast van ratten ter hoogte van de Schans 2 te gaan 

bestrijden?  
9) Kan het college met het oog op de door ons eerder ingediende motie met betrekking tot 

Rattenoverlast aangeven wat de huidige stand van zaken is in Ridderkerk. 
 
 
 



2 
 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 


