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Judith Heijne Makkreel

Van: familie De Loor <fam.de.loor@upcmail.nl>
Verzonden: maandag 7 december 2020 12:08
Aan: Griffiebureau; Mildred Hulsebos - Jansen Schipper
Onderwerp: petitie Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij
Bijlagen: petitie Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij.pdf

Mijnheer de Burgemeester van Haarlem, geachte leden van de gemeenteraad,

     namens de bewoners van de Transvaalbuurt Haarlem doen wij u graag de petitie toekomen die is opgestart om
aandacht te vragen voor een de overlast van ratten die wij al geruime tijd ervaren in onze buurt. U vindt deze petitie
in de bijlage.

Omdat volgens uw website (zie
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen) het in verband met de huidige Corona maatregelen niet
mogelijk is om u deze petitie persoonlijk tijdens een raadsvergadering te overhandigen, heb ik gekozen voor dit
onpersoonlijke medium. Wij hopen echter dat dit niet afdoet aan de urgentie van de problematiek die wij middels
deze petitie willen meegeven aan u. De overlast speelt al ruim 18 jaar en heeft tot nu toe nooit de aandacht van de
gemeente gekregen die het ons inziens verdient, wat wij als zeer teleurstellend hebben ervaren.

In de aanloop naar het indienen van deze petitie hebben verschillende media (waaronder Haarlems Dagblad en NH
Nieuws) hier aandacht aan besteed.

Via de heer Van den Brink, Beleidsmedewerker afdeling BBOR van Gemeente Haarlem, hebben wij inmiddels
begrepen dat er een  pilot met zgn.
smartvallen in het riool loopt en dat de evaluatie van deze test begin januari 2021 volt waarna er een advies aan de
gemeenteraad zal volgen.

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de evaluatie van deze pilot en wat vervolgens het advies is dat op basis van
deze evaluatie aan de gemeenteraad verstrekt wordt. Maar wij hopen vooral dat deze pilot het begin is van een
structurele aanpak van dit probleem. Mocht de evaluatie uitwijzen dat deze pilot niet het gewenste effect heeft, dan
mag dit geen reden zijn om het probleem (opnieuw) onder op de stapel te leggen.
Wij hopen dat u dan snel en voortvarend op zoek zult gaan naar nieuwe oplossingen voor dit probleem.

Maar bovenal hopen wij dat u hierover duidelijk communiceert met uw burgers die deze overlast al zo lang ervaren.

Namens de ondertekenaars van deze petitie, met vriendelijke groet,

Linda Helwes-de Loor en Yoen de Loor

Het artikel van HD is te lezen in uitgave van zaterdag 31 oktober jl. of online op
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20201030_14627996/haarlemse-transvaalbuurt-israttenoverlast-meer-
dan-beu-yoen-en-linda-haalden-er-binnen-twee-weken-negen-onder-hun-vloervandaan-gemeente-doe-alsjeblieft-
iets

De reportage van NH Nieuws is online te bekijken op https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275275/jarenlange-
rattenplaag-in-haarlemse-transvaalbuurt-jehoort-ze-knagen-in-de-muur-en-onder-de-vloer


