
 
 
 
 
De processierupsen zijn enorm toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 
De processierups is in delen van Hengelo een plaag, een plaag die 
gezondheidsproblemen voor mens maar ook zeker huisdieren tot gevolg 
hebben. De PVV maakt zich hier grote zorgen over en vind de redelijk passieve 
houding van de gemeente ten opzichte van andere 
 gemeenten niet goed. Volksgezondheid is een belangrijke taak van de 
gemeente, wat naar mening van de PVV in deze onderschat wordt. De PVV 
heeft hierover een aantal vragen. 
 
1. Als u 5 jaar terug kijkt, ziet u dan een stijgende lijn? 
 
2.  A) De gemeente voert een actie reactie beleid, waarmee wij bedoelen dat 
de overlast pas aangepakt wordt na melding, klopt dat? 
B) Is er genoeg mankracht om de nesten te ruimen/ vernietigen en zo nee, hoe 
gaat de gemeente dit oplossen? 
 
3. Is de gemeente het met de PVV eens dat beleid gericht op teruggang in 
populatie zowel minder overlast en uiteindelijk een kostenbesparing voor de 
gemeente ten gevolg heeft? 
 
4 De processierupsvlinder legt aan het eind van de zomer haareitjes in de 
toppen van de zomereiken. 
 
A) Is er een preventieve aanpak bij de gemeente bekend? 
 
B) Zou bevriezing met bv stikstof op de plaatsen waar de zomereiken het meest 
getroffen zijn een oplossing kunnen bieden, wat bovendien niet schadelijk is 
voor de natuur? 
 
C) Meesjes voeren hun jongen processierupsen zolang de brandgaten nog niet 
aanwezig zijn. Is het een idee om bv. In een sociale werkplaats mezenkastjes te 
laten maken en ophangen aan bomen waar de processierupsen voorkomen? 
 
5 A) Is de gemeente zich ervan bewust dat de gezondheidsproblemen voor een 
hond vele malen ernstiger zijn en zelfs de dood tot gevolg kan hebben?  
 



B) Is het dan niet wenselijk dat u ook voor huisdiereigenaren tips en adviezen 
m.b.t. hun huisdier vermeld? Zoals bv. dat men met hun huisdier naar de 
dierenarts moeten gaan. En dat de klachten bij honden zich uiten door 
overgeven, opzwellen van de snuit en tong. 
 
6. De PVV heeft geen banden om de getroffen bomen aangetroffen, banden 
zodat mens en kind erop geattendeerd wordt, dat men daar op moet letten of 
de plek moet mijden.  
 
A) Kan de wethouder aangeven waarom de banden dit jaar niet om de 
aangedane bomen gedaan worden?  
 
B)En bent u het met de PVV eens dat het belangrijk is om de inwoners te 
beschermen dan wel te attenderen? 
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