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Gemeente Delft 
t.a.v. mevrouw M. Huijsmans, 
Wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening 
mhuijsmans@delft.nl 
 
Datum: 16 juni 2021 
Referentienr: RBRW-20210601 
Betreft:  Rattenplaag Reigerflat Delft 
 
 
Geachte mevrouw Huijsmans, 
 
Via de VB Delft zijn ons de problemen in en rondom de Reigerflat aan de Papsouwselaan 
Delft ter ore gekomen.  
 
Met name de rattenplaag baart ons enorme zorgen. Wij hebben begrepen dat Woonbron 
er inmiddels voor gezorgd heeft, dat de beesten de plafonds van de woningen niet meer 
kunnen bereiken, maar dat er nog steeds ratten over straat lopen. 
De Reigerflat is één van de weinige, of zelfs de enige flat in de wijk die niet beschikt over 
een ondergrondse vuilcontainer.  De ratten hebben zo vrij spel, het afval trekt ze uiter-
aard aan. En zo vormen zij een directe bedreiging voor de gezondheid van de bewoners! 
 
Het verzoek om ondergrondse containers te plaatsen bij de Reigerflat is, naar wij begrij-
pen, afgewezen omdat gewacht wordt 'wat de plannen van Woonbron met de flat zijn'. 
Wij hebben op concernniveau overleg met Woonbron en in deze gesprekken is sloop van 
de Reigerflat geen onderwerp van gesprek. Dit betekent dat daar op korte termijn geen 
sprake van kan zijn, gezien de jarenlange procedures die bij dit soort besluiten horen. 
 
Wij verzoeken u dan ook om het verzoek van de Reigerflat in te willigen en zo snel moge-
lijk ondergrondse vuilcontainers te plaatsen, zodat de situatie voor alle bewoners weer 
leefbaar en gezonder wordt. Wij begrijpen dat ook deze plaatsing weer tijd kost, en ver-
zoeken u dan ook om – als tussenoplossing – vallen te plaatsen of andere maatregelen te 
treffen om deze overlast zo snel mogelijk het hoofd te bieden. 
 
In afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, 

 
Ben Herman, 
Voorzitter Regionale Bewonersraad Woonbron 
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