
   

                                            

 

Schriftelijke vragen.                                      Helmond 25 juni 2019 

 

Betreft: communicatie rondom eikenprocessierups 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Zoals al eerder is gezegd is de processierups binnen onze gemeente een ware plaag, en als we het 

moeten geloven komen we er nooit meer van af. Veel inwoners hebben gezondheidsklachten aan de 

luchtwegen en huidklachten, ook de kinderen moeten aan de medicatie voor de aanhoudende jeuk 

en irritatie. Mensen kunnen in hun omgeving vaak niet meer buiten komen. 

Wat ons als Helder Helmond opvalt is dat veel inwoners boos zijn, er wordt via social media gevraagd 

wat te doen , meld het met duidelijk de locatie erbij, en dan?                                       

Dan is er niks meer…bewoners krijgen een dossiernummer, en bij terugkoppeling is dit dossier niet te 

vinden. En een terugbel verzoek krijgen ze dan te horen, en dan bellen ze niet terug. 

Helder Helmond heeft de volgende vragen? 

1) Is er eerst gekozen voor preventief behandelen ipv de processierups echt weg te halen? 

(Waardoor toch de haren vrij komen) 

 

2) Waarom worden inwoners niet teruggebeld door de wijkopzichter als dit wordt beloofd 

 

3) Hoe komt het dat inwoners te horen krijgen dat het dossier met hun meldnummer zoek is of 

onvindbaar, wordt toch niks mee gedaan, wordt er gezegd door het meldpunt. 

 

 

4) Hoe komt het dat meldingen van 2 a 3 weken geleden niet zijn opgevolgd , toen kwam de 

storm en werden de problemen nog erger voor de inwoners. 

 

5) Is er te laat opgeschaald naar een 2e en 3e team om de processierups te bestrijden, pas na 

een bericht dat is verstuurd naar de wethouder. 

 

6) Worden deze punten terug gekoppeld binnen het meldpunt 140492? 

Kan de doorschakeling verbeterd worden ,zodat onze inwoners zich gehoord voelen? 

Wij van Helder Helmond vinden dat deze meldingen beter en professioneler aangenomen dienen te 

worden , met de juiste info en de directe doorschakeling naar de professionals . 
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