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Uw gegevens
Geslacht * vrouw
Voorletters * S.I.E. 
Achternaam * Kox - Meijer
E-mailadres * suzanne@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Bestrijding processierupsen
Inleiding * Wij lezen in het artikel van RTV Utrecht vanavond dat Stichtse Vecht de 

bestrijding van de eikenprocessierups goed onder controle heeft omdat er 
preventief nematoden ingezet zijn.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1940531/

Echter zoals de inspreker tijdens de raad van 1 juli al aangaf maar ook de 
vele Fixi meldingen en Facebook berichten is er veel overlast ervaren door 
onze inwoners.

Ook de berichtgeving vanuit de gemeente wat op 19 juni op de 
gemeentelijke website is geplaatst geeft over bovenstaande aanpak 
onvoldoende duidelijkheid. 

Lokaal Liberaal heeft dan ook de volgende vragen:
Vragen

Vraag 1 * Klopt de informatie die RTV Utrecht in het artikel weer geeft wat betreft de 
inzet van nematoden? 

Vraag 2 * Zo ja, waarom is deze informatie bij constatering van de uitbraak niet 
direct door de gemeente gecommuniceerd en bleef berichtgeving tot 19 
juni uit?

Vraag 3 * Wat is de verklaring dat er tijdens de raad van 1 juli werd aangegeven na 
het betoog van de inspreker dat er nog een RIB uitgestuurd zal worden 
met informatie en dat blijkbaar deze informatie al wel bij RTV Utrecht 
bekend was? 

De raad heeft de RIB nog niet ontvangen tot op heden.
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Vraag 4 * Hoe kan het dat de informatie die nu in het artikel beschreven staat totaal 
haaks staat op de ervaringen van onze inwoners?

Vraag 5 * Eerder vandaag (lees 2 juli) is geconstateerd dat de rupsen op locatie zijn 
verwijderd door een ongedierte bestrijdingsbedrijf.

Waarom is deze nu pas ingezet? De rupsen zullen in deze periode 
afnemen omdat dit vlinders worden.

Vraag 6 * Worden de restanten (haren) op bekende locaties nu ook rondom de 
bomen schoongemaakt? Dit met het oog op de duur van de overlast 
hiervan. (kan wel vijf jaar overlast geven)

Vraag 7 * Hoe gaat de gemeente de overlast volgend jaar beperken?

Vraag 8 * Hoe gaat de gemeente zorgen dat de communicatie richting onze 
inwoners komend jaar sterk zal verbeteren? 
En hiermee bedoelen we de volgende zaken:

Communicatie naar aanleiding van een melding. Dus niet alleen status 
afgehandeld of we gaan er mee aan de slag, maar duidelijk communiceren 
wat er gedaan gaat worden en in welke periode dit verwacht kan worden.

Maar ook het tijdig waarschuwen van inwoners door het plaatsen van 
linten en eventueel borden zodat men weet waar de rups haarden zitten, 
en daar ook naar aanleiding van de meldingen een terugkoppeling op 
geven. 

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage 
toe?

* nee


