
“Hup, weg die Hemaworst” 
 

Katwijkse SGP blijft hameren op aanpak meeuwenoverlast 
 
Door Nico Kuyt 
 
KATWIJK – Als het aan Jan van der Plas (SGP) ligt, neemt de gemeente straffe 
maatregelen om perk en paal te stellen aan de overlast van meeuwen. Het loopt 
volgens hem de spuigaten uit en deed hiertoe op 2 april een oproep in de 
raadscommissie Ruimte. 
 
Bij Van der Plas zijn de laatste tijd behoorlijk wat klachten binnengekomen over een 
toenemende overlast van de meeuw en dan met name in het Katwijkse centrum. In het 
verleden heeft de SGP-fractievoorzitter al meermalen de vogel hoog op de politieke 
agenda gezet. Het leidde er vorig jaar toe dat Katwijkse en folder uitgaf met tips hoe de 
burger zelf de overlast kon beperken. Maar dat is voor Van der Plans niet genoeg. “Het is 
zelfs zo erg dat meeuwen bij kinderen de ijsjes en brood uit de handen vandaan eten”, zo 
schilderde hij. “En afgelopen zaterdag kwam een vrouw uit de Hema en legde haar spullen 
in een tasje op de fiets en hup daar komt een meeuw aan die pikt het er in een keer zo 
uit. Hup, weg worst. En zo zijn er meer van die dingen. Ik vind het gewoon een gevaarlijke 
situatie en vind dat gemeente er wat aan moet doen.” 
 
Hij pleitte onder andere voor een meldpunt voor de overlast. Maar niet iedereen in de 
commissie bleek overtuigd van de ernst van het probleem. “Ze had haar tasje dicht 
moeten doen”, opperde Bart van Kruistum (CDA) een praktische oplossing. De oproep van 
Van der Plans wordt nu neergelegd bij de portefeuillehouder Openbare Veiligheid, 
burgemeester Jos Wienen. 
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Kopieer onderstaande link in uw browserbalk om de folder over de meeuwen in Katwijk de 
downloaden (pdf-file). In deze folder kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat meeuwen een 
nest maken op uw dak. U krijgt informatie over de aanwezigheid van meeuwen in steden 
en dorpen en over bestrijding van meeuwenoverlast. Ook gaat de folder in op het  
oderzoek dat het gedrag en leefgewoonten van de meeuw in kaart moet brengen. 
 
http://www.katwijk.nl/ktw/internet/webgen.nsf/pages/_0554FC6DA1A01F6AC12572B9004
9922D/$file/Voorkom%20meeuwenoverlast.pdf 


