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Geachte heer, mevrouw,
In elke stad wonen ratten. Dat is normaal. Maar het moeten er niet te veel worden. In de
wijken Bloemhof en Hillesluis klagen bewoners en ondernemers over ratten op straat,
maar ook in hun huis en tuin. Ratten zorgen voor overlast want ze knagen dingen kapot.
Maar ze kunnen ook ziektes verspreiden. Dat wil niemand natuurlijk! Woonstad en de
gemeente werken samen om de rattenoverlast in uw wijk terug te dringen.
Rat in huis of in de tuin? Melden!
Heeft u ratten in uw winkel, woning of tuin? De gemeente en Woonstad vinden het
belangrijk dat daar snel iets gebeurt. Ziet u een rat in uw straat, meld het via de MeldR app
of bel 14 010 (lokaal tarief). De gemeente doet samen met Woonstad dan gratis onderzoek
in huis. Zij zullen u ook vertellen wat u zelf kunt doen om ratten in uw huis of in uw bedrijf
weg te houden.
Heeft u last van ratten in de tuin of in uw huis? Meld het bij de verhuurder (Woonstad) van
uw huis of bedrijfsruimte en winkel.
Geen eten op straat
Ratten zoeken een plek waar genoeg te eten is en verstoppen zich in struiken en huizen
om te wonen. En zo worden het er steeds meer. Om dat te stoppen moeten we samen
zorgen dat er geen huizen en eten meer zijn voor de ratten.
Wat kunt u doen?
U kunt veel zelf doen om ratten uit de buurt te houden. U kunt overlast of schade van
ratten beperken en zelfs voorkomen.
Geen eten
 Gooi geen eten op straat. Ratten lusten alles; vlees, brood, patat, echt alles. Gooi
etensresten in de vuilnisbak.
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Gooi brood in de broodbak. Dan wordt het gebruikt om schone energie te maken. De
broodbakken staan op het Ericaplein kant Stokroosstraat, het Oleanderplein bij de
speelwinkel en op het terrein van speeltuin de Klimroos.
Wilt u een broodbak dichterbij huis? Dan kunt u die aanvragen via
broodbak@groencollect.nl.
Zorg dat u geen of weinig eten over heeft. Weggooien is natuurlijk zonde.

Geen huis
 Scheuren in huizen en gebouwen zijn een mooie deur voor ratten om binnen te komen.
Heeft u scheuren of gaten in de muur? Repareer het dan of meldt het bij de eigenaar
van het gebouw.
 Rommelige tuinen geven ratten een goede verstopplek. Zorg dat er geen oude banken
of ander afval in de tuin staan. Snoei planten en onkruid regelmatig zodat ze zich daar
niet in kunnen verstoppen. U kunt grofvuil gratis inleveren bij het milieupark aan de
Aploniastraat of de Hekendorpstraat.
Lukt dat niet? Maak dan een afspraak om het gratis op te laten halen via 14 010.
Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie over ratten in de stad op www.rotterdam.nl/ratten.
Met vriendelijke groet,

Harry Kraaijeveld
Wijkmanager gemeente Rotterdam
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