
NIEUWSBRIEF
Graag uw aandacht voor plasticafval- 
en rattenoverlast

Beste bewoners,

Regelmatig ontvangen wij via de Fixi app of ons klantencontactcentrum meldingen over overlast van PMD-
zakken die te vroeg worden aangeboden of zijn blijven liggen omdat er afval in zit dat er niet in thuis hoort. 
Ook hebben we de afgelopen week weer een aantal meldingen gehad over rattenoverlast in de Mosterdhof. 
Daarom vragen we voor beide zaken extra aandacht in deze nieuwsbrief.

Wijkontwikkelingsplan
In het wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030 hebben bewoners, gemeente en andere wijkpartijen 
afgesproken om de Mosterdhof samen mooier te maken. Helpt u ook een handje mee?

Plasticafval
Helaas hangen en/of liggen er nog steeds af en toe PMD-zakken al dagen voor de ophaaldag in de openbare 
ruimte. Op één plek zelfs structureel. Dit doet afbreuk aan het aanzicht van de Mosterdhof en trekt bovendien 
(on)gedierte aan met alle gevolgen van dien. PMD-zakken mogen alleen op de dag van de inzameling worden 
aangeboden.

Via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u met uw adres achterhalen wanneer welk afval wordt opgehaald. Ook vindt 
u daar tips over afvalscheiding en -besparing. Via de App-store en Google Playstore is ook de afvalwijzer app 
beschikbaar. Via deze app krijgt u dezelfde informatie als op de website. Daarnaast hebt u de mogelijkheid 
om berichten te ontvangen zoals wanneer bepaalde containers aan de weg moeten staan. Wilt u eerder uw 
plasticafval kwijt? Dat kan bij Suez Afval Brengstation aan de Beijerinckweg 9a in Arnhem Noord.

Oproep
De gemeente gaat graag in gesprek met degenen die afval te vroeg 
en/of onjuist aanbieden. Helaas kunnen we niet altijd achterhalen 
wie dit doet. Hopelijk lukt het op deze manier om wel met ze in 
contact te komen. Ons belang daarbij is een schonere Mosterdhof. 
Op dit moment willen we nog geen boetes uitdelen. 

Wij laten de zakken doorgaans liggen omdat we met het ophalen het 
signaal afgeven dat eerder aanbieden ook eerder ophalen betekent. 
We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor een schone openbare 
ruimte en dit is niet alleen een gemeentelijke taak. 

Wij vragen nadrukkelijk uw hulp bij het schoonhouden van uw 
woonomgeving. Op deze manier komen we weer een stap dichterbij 
een schoner en daarmee mooier Mosterdhof. Hartelijk dank voor uw 
medewerking!
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Rattenoverlast
Voor de volledigheid hebben we de informatie hierover zoals die mei vorig jaar is verstuurd op pagina 3 en 4 
van deze nieuwsbrief toegevoegd. Helaas trekt het voeren van vogels ook ratten aan. Wij raden u dan ook af 
om dit te doen. Hebt u last van ratten dan kunt u via ons klantencontactcentrum contact opnemen met onze 
bestrijdingstechnicus. In de Mosterdhof doen we gelet op de rattenoverlast een pilot en kunnen we desgewenst 
een container leveren waar u het PMD-afval tot aan de ophaaldag in op kunt slaan. Op is op!

Fixi app
Met de Fixi app kunt u met uw mobiel heel eenvoudig een melding maken over de openbare ruimte:
  •  u hoeft maar één keer uw gegevens op te geven;
  •  u kunt vanuit de app reageren op uw melding en op vragen van de gemeente over uw melding;
  •  u ziet in één oogopslag de andere meldingen bij u in de buurt;
  •  u kunt uiteraard ook anoniem een melding doen;
  •  u kunt andere meldingen ‘liken’ en daarmee het belang van een melding onderstrepen.

Wij doen ons best om meldingen zo snel mogelijk af te doen. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. Bent u van mening dat uw melding niet, onjuist of te laat is beantwoord dan kunt u contact 
opnemen met ons klantencontactcentrum via (026) 317 99 11.

Tot slot
Op woensdag 15 januari 2020 vindt de tweede wijkconferentie over en voor de Mosterdhof plaats. 
U bent van harte welkom in zalencentrum Wieleman van 19:30-21:30 uur. Hieronder staat het programma 
voor deze avond.

Met vriendelijke groet namens de gemeente Westervoort,

Programma Wijkconferentie Mosterdhof:
1. Voorstellen van de nieuwe aanjager Jacqueline Schilling. Jacqueline pakt het stokje over van Christel van 

Wijk en is het nieuwe aanspreekpunt per 15 januari 2020.
2. Een Vereniging van de Wijk waarin bewoners zich gezamenlijk organiseren met voordelen zoals collectieve 

inkoop en het aanvragen van subsidies. Bewoners Ton, Marjo en Gert-Jan presenteren het idee en gaan 
hierover graag met u in gesprek.

3. De Mosterdhof is geselecteerd voor de landelijke ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. Dit biedt veel kansen 
voor de wijk! De gemeente vertelt hier meer over en over de acties die zijn gedaan in het groen en de 
openbare ruimte.

4. De wijktafel Wijk uit zijn Schulp presenteert unieke namen voor de hofjes en galerijen. Bewoners Margreet 
en Bianca gaan hierover graag met u in gesprek.

5. Uitreiking van de staalkaart voor de woningen door de wijktafel Fris en Fruitig.
6. De wijktafel Klaar voor de Toekomst vertelt over de energiecoaches.
7. Een gezellige kerstactiviteit, een voorjaarsactiviteit en Facebookpagina. De wijktafel Aandacht voor Elkaar 

is hard aan de slag. Ze willen graag met u in gesprek over de wenskaartjes uit de wijkkerstboom en een 
wijkwelkomstcomité voor nieuwe bewoners. 

8. Weet u zeker dat uw huis goed beveiligd is tegen inbrekers? En heeft u voldoende maatregelen genomen om 
oud te worden in uw eigen huis? Guus Ketelaar vertelt over het project Vertrouwd Wonen en Veilig Wonen 
waarbij u gratis advies krijgt. Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Dit past binnen de actie ‘verkennen 
ondersteuning bij aanpassing woning’ uit het wijkontwikkelingsplan.
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   Sander Geertsen  

        projectleider Mosterdhof   

    06 - 15 04 09 36 



NIEUWSBRIEF
Rattenoverlast wijk Mosterdhof 

Beste bewoner,

De meldingen van overlast van ratten is de laatste 
jaren niet alleen een landelijk probleem, maar 
in de wijk Mosterdhof komen ook steeds vaker 
meldingen binnen. Om overlast te voorkomen is 
een gezamenlijke aanpak nodig voor een schone 
en reukvrije wijk. De plastic aanbiedzakken trekken 
ratten aan door het te vroeg aan de weg leggen en 
er soms gft-afval tussen zit. Leg daarom de zakken 
met plastic afval niet eerder aan de weg, dan de 
avond voor de ophaaldag, liefst zelfs op de dag van 
de inzameling vóór 07.00 uur. Het advies is om volle 
plastic aanbiedzakken thuis hoog op te slaan tot aan 
de ophaaldag. De gemeente kan rattenkisten met 
klemmen uitdelen, die u zelf beheert. 

Schone en reukvrije wijk
U en uw buurtbewoners kunnen samen zorgen voor een schone en reukvrije wijk, gelegen aan de rand van 
een landelijke omgeving. Bij hoog, laag of geen water in de sloten trekken de ratten de wijk in om naar 
drinkwater te zoeken. Bent u lid van een buurtapp, houd elkaar dan op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
rattenbestrijding. Vergeet niet om nieuwe meldingen van ratten door te geven via ‘Melden aan de gemeente’ 
op https://www.westervoort.nl/ongedierte. Via de knop ‘Meteen melden’ geeft u uw melding door.

Bouwtechnisch advies
Heeft u kapotte ventilatieroosters in uw woning dan kunnen de ratten eenvoudig in uw kruipruimte komen, 
maar ook in die van de buren. Wilt u advies over het herstellen van de ventilatieroosters, neem dan contact 
op met de gemeente via (026) 317 99 11. U wordt teruggebeld voor een afspraak.
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Lees verder op de achterzijde. 

Niet zo... Niet zo... Maar zo...
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Vogels voeren
Wees voorzichtig met het voeren van vogels en eenden, dus ook het morsen van voer en brood. Ook dit trekt 
ratten aan. 

Keutels herkennen van ongedierte

Wat kunt u doen om rattenoverlast te voorkomen:

• Leg zakken met plastic afval de avond voor de ophaaldag aan de weg, of liefst op de ophaaldag zelf 
 vóór 07.00 uur
• Sla volle plastic aanbiedzakken hoog op tot aan de ophaaldag
• Vraag de gemeente om rattenkisten met klemmen uit te delen. Deze beheert u zelf. 
• Houd elkaar via de buurtapp op de hoogte van de rattenbestrijding
• Geef nieuwe meldingen van ratten door aan de gemeente via ‘Melden aan de gemeente’ op 
 https://www.westervoort.nl/ongedierte 
• Herstel kapotte ventilatieroosters

Figuur: uitwerpselen

Keutels Bruine rat (stomp)
+/- 1.8 cm

Keutels Zwarte Rat (spits)
+/- 1.2 cm

Keutels Huismuis (spits)
+/- 0.6 cm


