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Twee raadsleden van de Gemeente Leusden hebben zich al uitgesproken over de
‘‘NIEUWE AANPAK BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS’ 
Zie Leusder Krant 15-01-2020

VVD SP
“Gezien de grote overlast die de ei-
kenprocessierups veroorzaakt, is niets 
doen geen optie. De VVD is blij dat 
er een manier gevonden is waarbij er 
geen chemische middelen gebruikt 
hoeven te worden,” aldus VVD-raads-
lid Henk Lonink. “De inzet van Xentari 
en van aaltjes in nauw overleg met de 
Vlinderstichting is een goede zaak.
Ook inwoners kunnen overigens het
nodige doen door hun tuinen vogel-
vriendelijk te maken. Het is bekend
dat diverse vogelsoorten en insecten
die rupsen eten.”

SP-Raadslid Annet Belt is onder de 
indruk van het plan van aanpak om de 
eikenprocessierups te bestrijden.
“Goed dat de gemeente zoekt naar 
natuurlijke bestrijding.” Over het ge-
bruik van Xentari is ze minder positief. 
“Het middel wordt aangeprezen als 
biologisch, maar dat wil niet zeggen 
dat het onschadelijk is voor de om-
geving. Naar Xentari is nog te weinig 
onafhankelijk wetenschappelijk onder-
zoek gedaan. Daarnaast is het middel 
ook schadelijk voor andere insecten. 
En dat is niet goed voor de biodiver-
siteit”
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De Vlinderstichting kan niet anders dan zijn inventarisatie-kaarten ter beschikking te stellen met het gebied waarin 
de zogenaamde “rode soorten” vlinders zich bevinden in de Gemeente Leusden. 
 
Het ‘nauwe overleg met de Vlinderstichting’ uit het citaat van de heer H. Lonink mag niet worden uitgelegd dat 
deze deze stichting vóór het gebruik van Xentari is. Jurriën van Dijk van de Vlinderstichting is juist voor meer ecolo-
gische oplossingen. 
 
Verder is de onderstaande ‘bescheiden’ initiatiefnemer van deze flyer met het gemeentebestuur van Leusden van 
mening dat na 8 jaar ‘de samenleving voorop’ toe is aan een vervolgstap. Het inspreekrecht van burgers bij raads-
vergaderingen onmogelijk maken of in tijd beperken van 5 minuten naar 3 minuten is daarmee echter in strijd. Dat 
het burgerinitiatief 
(75 handtekeningen) om de bestrijding van de EPR op de agenda te krijgen niet mogelijk is, verdient onderzoek 
van het Presidium. Mijn oproep aan de gemeenteraad is: Bespreek en evalueer na de zomer de “Nieuwe aanpak 
bestrijding eikenprocessierups” door het punt op de agenda te zetten van de gemeenteraad. 
 
Citaat van de, woordvoerder bestrijding EPR van de Gemeente Oldenzaal:
“Xentari is gelijk te stellen met het schieten met een kanon op een mug.”

Gerard van Merriënboer
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