


De fractie heeft de volgende vragen:

In 2015 en in 2018 heeft de fractie van VLP Roosendaal vragen gesteld over rattenoverlast 
bij het voormalig Abbeyfield terrein. Nu bereiken ons meerdere berichten dat er in de van 
Gilselaan en op het Knipplein diverse ratten worden waargenomen. 

Op het Knipplein is naast een apotheek en het Johan Cruijff College ook een peuteropvang 
gehuisvest waarbij peuters regelmatig buiten spelen. Daarnaast maken ouders met kleine 
kinderen volop gebruik van het speelveldje op het Knipplein. 

Aangezien een rat aardig wat ziektes bij zich kan dragen, waaronder de ziekte van Weil en 
Salmonella, is bestrijding hier snel en adequaat nodig om de volksgezondheid niet in gevaar 
te brengen. 

De fractie van de VLP heeft hierover de navolgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van de rattenoverlast in bovengenoemd gebied? Zo ja, wat 
heeft het college ter bestrijding hier reeds ondernomen en zo nee, welke acties gaan er op 
zeer korte termijn plaatsvinden? 

2. In hoeverre vindt er communicatie - o.m. over bestrijding van de rattenoverlast - met de 
bewoners in de omgeving, apotheek, scholengemeenschap en peuteropvang plaats? 

Daarnaast heeft het college medio 2018 op vragen van onze fractie over de ontwikkeling van 
het voormalig Abbeyfield terrein aangegeven dat de eigenaar een bouwplan voorbereid. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en is het rondom de ontwikkeling van dit terrein nog steeds 
vrij stil. 

3. Wat is de huidige stand van zaken rondom dit gebied mede gezien de ontwikkelingen met 
betrekking tot de verkoop van de Fatimakerk welke onlangs door Alwel aan een ontwikkelaar 
is verkocht? 

Namens de fractie van de VLP, 
Wilbert Brouwers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het college is op de hoogte. We hebben op diverse manieren en locaties ratten 
bestreden. Op enkele adressen wordt op dit moment nog bestreden.



2. Er is uitvoerig gecommuniceerd met omwonenden en de peuteropvang. Belangrijk is 
dat er geen vrij toegankelijk voedsel is waar ratten bij kunnen. Het ging hierbij om 
brood wat in de openbare tuin van het voormalig klooster werd gegooid, een overdaad 
aan vogelvoer op diverse locaties en loslopende kippen bij de peuteropvang. Dit is 
besproken met de betrokkenen en deze voedingsbronnen zijn weggenomen. Ook zijn 
de plannen voor de ontwikkeling van Abbeyfield nagenoeg gereed.

3. De Fatimakerk is door Alwel verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar 
bereid haar plannen momenteel voor.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Klaar Koenraad


