


  

Overlast van dieren                                                                                          
Deze buurt heeft zoveel overlast van dieren, 
dat de afdeling Dierplaagbeheersing van 
de GGD in actie moet komen. Wij lossen 
de overlastproblemen zo goed en zo 
diervriendelijk mogelijk op. Jammer genoeg 
zorgen de buurtbewoners meestal zelf dat er 
overlast komt. Wanneer u etensresten weg-
gooit of vuilniszakken naast de container zet, 
trekt dit dieren aan. En té veel dieren op één 
plek geeft overlast. Bovendien kunnen dieren 
van ‘mensenvoedsel’ ziek worden. 
Niet goed voor mens en dier dus!
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Voorkom overlast!                                                                                                                    
Grote groepen dieren in de stad geeft overlast 
voor mensen. Dieren voeren, etensresten 
weggooien en vuilnis onjuist aanbieden zijn 
vrijwel altijd de oorzaak van overlast van 
dieren. Help mee om overlast in uw buurt 
te voorkomen! Maak gebruik van de tips in 
deze folder. Zo houdt u de dieren gezond en 
blijft het aantal dieren beperkt. Wilt u dieren 
toch voeren? Kijk op onze site onder ‘Anders 
Voeren’ hoe u dat het beste doet.
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Bied uw afval aan op de 
juiste tijd, plaats én op 
de juiste wijze. Maak de 
vuilniszak niet te vol en ... 
Stop die zak 
in de bak! 

Overlast en schade zijn te voorkomen. 
Hoe zorgen we daar met z’n allen voor?
Door deze tips toe te passen, brengen we 
het overdadig voedselaanbod terug en zal 
er veel minder overlast van dieren zijn.    

Scheid uw afval. Afvalscheiding 
zorgt voor nieuwe grondstoffen en 
energie en voorkomt milieuvervuiling. 
Twijfel welk afval waar thuishoort? 
Afvalscheidingswijzer.nl vertelt het u.

Koop en kook op maat. 
Per huishouden gooien we  
jaarlijks gemiddeld 105 kilo  
(ongeveer 3 350) aan voedsel weg. 
Benieuwd hoeveel u zelf weg-
gooit? Doe de weggooitest op 
www.weggooitest.nl

Gooi geen rommel op straat 
(verpakkingen, wikkels, (plastic) 
flesjes), want ook zwerfvuil is  
aantrekkelijk voor dieren.

Meld voedselvervuiling en 
overlast van dieren in de 
openbare ruimte via internet in 
MORA (meldingen openbare 
ruimte Amsterdam) of via 
apps als ‘Verbeterdebuurt’ en 
‘Opgeruimd’.

Voor meer achtergrondinformatie, 
zie de film op onze site.


