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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Reactie op vragen over opruimen 

oude nesten eikenprocessierups 

2446075  5 november 2019 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 12 oktober stuurde u een brief aan het college, waarin u een aantal vragen stelt over het 

opruimen van oude nesten van de eikenprocessierups. Hieronder vindt u onze antwoorden op deze 

vragen. 

 

1. Waar kunnen mensen melden dat er nesten liggen die opgeruimd dienen te worden? 

Nesten kunnen gemeld worden bij de gemeente via het ‘Meldingenformulier Openbare Ruimte’ 

en/of via de app Buiten Beter. Dit is op de gemeentelijke website en via de media met grote 

regelmaat gecommuniceerd. 

 

2. Is het de bedoeling dat mensen zelf oude nesten opruimen? Zo ja, kan de gemeente 

hier tips voor geven hoe op te ruimen en in welke container de nesten moeten? 

Ook hier is door ons (en ook door de landelijke media) veelvuldig over gecommuniceerd. De 

(oude) nesten moeten verwijderd worden door gespecialiseerde bedrijven en worden 

vervolgens bij zeer hoge temperaturen vernietigd. In de oude nesten zijn brandharen 

aanwezig, die bij aanraking in de huid, ogen of luchtwegen terecht kunnen komen. Bewoners 

moeten de nesten niet zelf opruimen. De nesten kunnen ook niet in de gewone afvalcontainers.  

 

3. Is het college het met de PVV eens dat er meer voorlichting vanuit de gemeente moet 

komen over het opruimen van oude nesten? 

Gedurende het hele seizoen heeft er voorlichting plaats gevonden. Dit gebeurde onder andere  

via sociale media, persberichten, informatie op de website en ook door de raad te informeren 

met een politieke markt en informerende brieven. Wij zijn van mening dat deze informatie 

uitgebreid, zorgvuldig en adequaat is geweest.  

 

4. Is de gemeente bereid om via diverse kanalen, zoals Social Media, krant en 

weekbladen de burgers voor te lichten over wat wél en wat niet te doen met oude 

nesten? 

Zie het antwoord op vraag 3. En we vinden het vanzelfsprekend om dit ook de komende jaren 

te blijven doen. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


