GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Schriftelijke vraag 20/22 van mevr. Aurélie Czekalski over rattenbestrijding in onze
gemeente.
De gemeentes zijn verantwoordelijk voor rattenbestrijding aan de oppervlakte en Vivaqua
ondergronds. Vivaqua voert jaarlijks twee gewestelijke campagnes uit (voorjaar en najaar). Welke
maatregelen worden genomen door de gemeente Ukkel? Gebeurt dit systematisch of op basis van
ontvangen klachten? Hoeveel klachten zijn er jaarlijks over ratten in de openbare ruimte? Zijn er
wijken die meer getroffen worden? Zijn hier meer details over beschikbaar?
Sommige gemeentes (zoals Brussel-Stad) voeren gratis rattenverdelging uit, zoals in kelders, en er is
een ontsmettingsdienst die kan tussenkomen. Wordt deze dienst ook aangeboden aan de inwoners
van de gemeente Ukkel?
Worden onze burgers eveneens geïnformeerd over preventieve rattenbestrijdingsmethodes (zoals
geen voedsel in de tuin achterlaten)?
Antwoord:
We krijgen weinig klachten en deze klachten betreffen steeds dezelfde wijken:
-

Horzelplein
Sint-Jobsesteenweg
Kauwberg
Eindhalte 51 Van Haelen
Parking Stalle
Sint-Jobsteeg
Berg van Sint-Job

De klachten betreffen eveneens dezelfde periodes: maart en september.
Vivaqua voert jaarlijks 2 rattenbestrijdingen uit in de leidingen (half april en half oktober) en raadt
aan om op hetzelfde moment een oppervaktebestrijding uit te voeren op de problematische
plaatsen. Een gecoördineerde aanpak is hierbij vereist om het nodige resultaat te bekomen.
De gemeente doet een beroep op een gespecialiseerde onderneming om dit op de voormelde
plaatsen uit te voeren.
De gemeente neemt bestrijding bij particulieren niet ten laste en er is geen rattenbestrijdingsdienst.
Er is voor het gebruik van de nodige producten een erkenning nodig waarover de gemeente niet
beschikt en er is ook geen personeel dat opgeleid is voor deze taak.
De dienst Reinheid sensibiliseert regelmatig over het gebruik van stevige vuilnisbakken om vuilzakken
te beschermen.
De Milieudienst sensibiliseert de inwoners over preventieve maatregelen om ratten te voorkomen.
Op de milieupagina van de gemeentelijke website staat een artikel over ratten en deze informatie
wordt verdeeld via huis-aan-huisberichten in geval van klachten in wijken. In november werd deze
informatie eveneens gepubliceerd in de Wolvendael. Er zal hierover ook op Facebook gepubliceerd
worden. Er wordt ook gesproken over het gevaar van rattenvergif voor huisdieren.

