Weert, 13-9-2018

Betreft: Vragen voor de cyclus van september 2018; Commissie Middelen & Bestuur
Onderwerp: Tijgermug problematiek

In diverse artikelen in de media meld men dat de Tijgermug, een inasieve exoot, zich in Nederland
dreigt te vestigen en Weert zou daarbij de eerste plaats zijn waar deze Tijgermug zich vast heeft
gevestigd. Met name noemt men als locatie het industriegebied Leuken-Noord.
De Tijgermug moeten we absoluut niet willen hebben omdat deze een dozijn, voor de mens
levensbedreigende infectieziektes kan overbrengen (o.a. zika-virus, knokkelkoorts, e.a.).
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in Leuken muggenvallen geplaatst en
inspecteert mogelijke broedplaatsen van de Tijgermug. Experts menen echter dat huidige de inzet en
aanpak van de NVWA niet doeltreffend genoeg is.
Wilfred Reinhold van Platform Stop Invasieve Exoten, Wouter van der Weijden van het Centrum voor
Landbouw en Milieu en insectendeskundige Bart Knols uiten in een brief aan het College van B&W van
Weert hun bezorgdheid en wijzen erop dat de Tijgermug diverse ernstige infectieziektes kan
overbrengen.
De gemeente kon op 6-9-2018 echter nog geen inhoudelijke reactie geven op de brief, maar benadrukt
dat de NVWA in samenspraak met de gemeente volop bezig is met de bestrijding.
VRAGEN AAN DE WETHOUDER
1. Is de gemeente Weert, al dan niet in samenwerking met de NVWA, actief bezig met de bestrijding
van de Tijgermug in Weert?
2. Welke maatregelen worden er genomen om deze plaag van invasieve exoten te beteugelen en te
bestrijden?
3. Welk effect hebben de tot dusver al genomen maatregelen?
4. Is de aanpak van de NVWA doeltreffend en afdoende?
5. Neemt de gemeente Weert actief maatregelen om de import van de Tijgermug te voorkomen en zo
ja, welke maatregelen zijn dit?

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet,
Met vriendelijke groeten,
Peter Weekers / Piet Scholten
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