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Geachte raadsleden,
Graag vragen wij uw aandacht voor de steeds toenemende overlast van meeuwen in de
woonomgeving. Vooral in het voorjaar wanneer de meeuwen op zoek zijn naar een
geschikte plaats om eieren te leggen (dat doen ze overal) en gaan broeden. De meeuwen
veroorzaken dan vaak heel vroeg in de ochtend (vanaf 04.30 uur) geluidsoverlast
Overdag zijn ze vaak agressief en vallen mensen aan.
Wij vragen u het probleem van overlast door meeuwen bespreekbaar te maken in de
gemeenteraad en dit onderwerp hoog op de agenda te zetten.
Wij weten ook dat meeuwen beschermd worden door de Flora-en Faunawet
Maar de gemeente kan bijvoorbeeld een ontheffing krijgen bij het ministerie van EZ om
maatregelen te treffen die de overlast beperken.
De gemeente Velsen zou bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne kunnen starten en
een besluit kunnen nemen om in een APV vast te leggen dat het voeren van meeuwen
verboden is.
Een aantal gemeenten zijn al met succes campagnes gestart en hebben maatregelen
getroffen.
Bijvoorbeeld de gemeenten Haarlem, Leiden en Katwijk.
Goede voorlichting aan de bewoners is een heel belangrijk onderdeel van de bestrijding
van de overlast. Het verbieden van het voeren van de meeuwen behoort o.i. tot een van
de belangrijkste maatregelen.
Iedereen weet dat meeuwen bij een plaats aan de kust horen. Maar de toenemende
overlast van meeuwen maakt het wonen in de kustgemeente minder aantrekkelijk.
Van de gemeente vragen wij daarom om het voortouw te nemen om de overlast te
verminderen.
Krijsende vogels en het brutaal afpakken van een broodje of ijsje door meeuwen is de
overlast die mensen steeds vaker ervaren.
Naast goede voorlichting kan de gemeente ook gespecialiseerde bedrijven inhuren die
de overlast kunnen bestrijden.
Wij zien uw antwoord op ons verzoek tegemoet,
vriéndelijke groet namens de W E Mercurius Ij muiden
Marja de Groot (voorzitter W E )
Mercuriusstraat 134
1973WX IJmuiden

