DE GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING BIJ DE
RATTENBESTRIJDING
IN WESTFRlESLAND

De voorzitter of technische leider weet
àit als zijn taak en deze heeft zijn aandacht, terwijl hij de zekerheid bezit, dat
hij niet elk jaar weer opnieuw moet zien
t~ bereiken dat de gelden voor de bestrijding beschikbaar worden gesteld.
ln ons gebi,ed, waar zoals gezegd 29
gemeentebesturen samenwerken, wordt
een aparte begroting elk jaar opgemaakt
en ter goedkeuring gezonden aan Gedeputeerde Staten. Het is bij ons nog niet
voorgekomen, dat of Gedeputeerde Staten of een gemeent,e bestuur bezwaren
heeft ingebracht tegen de cijfers genoemd
in de begroting.

De min of meer interlocaal georganiseerde rattenbestrijding in Westfriesland
dateert re, ds van ongeveer 1930. Deze
heeft geleid tot een gemeenschappelijke
regeling van 29 gemeent,ebesturen, in
1941 aangegaan.
Uiteraard is door mij veel ervaring opgedaan en heb ik veel kunnen opmerken
over de waarde van regionale rattenbestrijding en over de houding die de bevolking tegenover cie rattenbestrijding
aanneemt.
In ons gebied is de medewerking zeer
verschillend, maar geconstateerd kan
worden, dat de bevolking langzamerhand
"rat-minded'' is geworden. De resultaten
hangen af van de middelen die gebruikt
worden, maar nk t het minst ook van de
organisatie van de bestrijding. lk zou
kunnen zeggen. dat het resultaat r-::cht
evenredig is aan de activiteit van de organisatoren. De organisator moet allereerst het vertrouwen van de bevolking
winnen in de doeltreffendheid van de
bestrijding.
Wij werken m et vergif en de bevolking
heeft licht neiging bevreesd te zijn voor
het uitleggen van vergiften op grote
schaal. \Vanneer dit wantrouwen aanwezig is, moet het overwonnen worden.
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0 p m e r k e l ij k i s, d a t v e l e n
n e i g i n g h e b b e n d e r a t t e 11 b es t r ij d i 11 g t e b a g a t e l l i s e r e n,
t e r w ij l z ij e r t o c h v a 11 o v e rt ui g d zijn dat de bestrijding
n o d i g is, z o w e l u i t e e n o o gp u n t v a n h y g i è n e e n v o l k sg e z o n cl h e i d a l s u i t f i n a n c ie e e I b e la n g. (cursivering en spatiëring van ons. Red.).

ln ons gebied is de medewerking van
de gemeentebesturen volledig, en ik wil
hierbij graag een pleidooi houden voor
een algemene rattenbestrijding in het gehel,e land.
Grotere gemeenten kunnen en zullen
ook in veel gevallen een aparte dienst of
organisatie in het leven roepen, maar in
kleinere gemeenten ligt dit moeilijker.
Persoonlijk heb ik de overtuiging, dat
de grote moeilijkheid is iemand te vinden, liefst uit de overheidssfeer, die voldoende belangstelling heeft en deze ook
wil opbrengen om de organisatie voor
een aantal gemeenten te verzorgen.
Dit is noodzakelijk. Als er een bepaalde organisatie, bij voorkeur een gemeenschappelijke regeling is, dan voltrekt zich
de bestrijding vanzelf.

Principieel wordt de bestrijding gratis
uitgevoerd. In alle dorpen is een hoofdleider en bij hem zijn gedurende het gehele jaar bestrijdingsmiddelen voorradig,
terwijl rattenhaarden en moeilijk te bestrijden objecten door mijn zorg, dan wel
door mij persoonlijk, worden behandeld.
Het gebied van onze organisatie heeft
ongev: er 88000 inwoners en de bijdrage
van de gemeenten was over 1953 totaal
f. 5683,69.
Alle helpers, ook de plaatselijke hoofdleiders, doen dit gratis. Begrijpelijk is,
dat als alle hulp moet worden betaald,
de kosten dusdanig hoog zullen worden,
dat veel gemeenten daarvoor zullen terugschrikken.
De bestrijding wordt meestal in de
winter uitgevoerd, December- Januari.
Er zijn dan doorgaans wel land- of tuinbouwers te vinden, die weinig verzuimen
als zij een middag of een dag helpen bij
de rattenbestrijding.
Een groot voordeel van een vaste organisatie is o.a. ook, dat de technische
leider zich op de hoogte houdt van de
vooruitgang inzake de bestrijdingsmethoden en van de nieuwe middelen. De
Plantenziektenkundige Dienst is daarbij
altijd behulpzaam.

... ... dat de bevolking langzamerhand
,,ratminded" is geworden.

Onderstaand treft U een afschrift aan
van d e begroting 1954/1955. Degenen,
die inzage wensen van onze gemeenschappelijke rtgeling, wil ik graag van
dienst zijn.
De Voorzitter van de Commissie
inzake Rattenbestrijding in Westfriesland,
J. H. Avis
Burgemeester der Gemeente
Midwoud (N.H.).
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DE RATTENBESTRIJDING
IN DE STAD AMSTERDAM

g

àà

N

1/'\

...,

Van de gemeente Amsterdam ontvingen wij een verslag van de aldaar gehouden algemene bestrijdingsactie tegen de
bruine rat en een jaarvnslag over 1953
van de gemeentelijke rattenbestrijding.

bruine rat en de woelrat. Hiervan werden
er 500 vuspreid door bemiddeling van
de Secretaris van deze bond. Voorts
werd op grote schaal de grote affiche van
de G.G.D. verspreid.

Vooral in het jaarverslag werden enige
interessante punten aangeroerd, die van
algemeen belang zijn, zodat wij hieronder
een en ander uit deze verslagen zullen
weergeven .

Aan de plaatselijke pers en periodieken
voor de wijkcentra werd één algemeen
bericht verstrekt, gelijkluidend aan de
tekst van de folders, voor opname in de
week vóór de aanvang van de campagne.
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D e algemene actie
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De algemene actie werd dit jaar in
Amsterdam gehouden van 12 October
- 14 November, dus niet gelijktijdig
met de algemene landelijke act ie .

"'8
0

c,,
A

1.,.,
.0

C'i

A
~

st-

\Ci oei

~

0:: ~

"'w
N-

t--

~z

C:

~
(.'.)

z

l I l l 1 l

i1g~11
"'
'°

c,,

.5lf'I

C: <n

.. "'

.,.,
..-:f--

§
0::

(.'.)

w
co

"'

t-t--

§
i--.

...,

l

ó

t--

1/'\

'°

ó
0

..,.

0

l

,.,.;
t--

8

Hoewel het in het algemeen beter is
om deze .algemene landelijke actie over
het gehele land zo goed mogelijk gelijktijdig en in een korte periode te doen
verlopen, waren hier omstandigheden
aanwezig, die dit voor Amsterdam niet
goed mogelijk maakten. Hierbij speelde
ht t feit een rol, dat het vanwege de St.
Nicolaas- en Kerstmisdrukte voor de
P.T.T. onmogelijk was in de periode,
waarin de landelijke actie was geprojecteerd, nl. van 12- 19 December de folders te verspreiden. Voorts was de genoemde periode wat kort voor een zo
grote stad als Amsterdam.
Propaganda
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Overgenomen werd de door de Plantenziektenkundige Dienst ontworpen
folder voor huis aan huis verspreiding.
Alleen de tekst werd aangepast aan de
omstandigheden. Van deze folders werden 50.000 exemplaren door de P.T.T.
huis aan huis verspreid. Voor de Bond
van Volkstuinders werd een handleiding
ontworpen voor de verdelging van de

Uitvoering

Voor de buitencampagne werden 4
losse krachten aangetrokken, zodat met
2 ploegen kon worden gewerkt voor de
uitleg van de lokaasporties vanwege de
gemeente. Een ploeg per boot voor het
havengebied en de grachten met de aangrenzende terreinen en een ploeg per
vrachtauto, die de gehele omgeving van
de gemeente en de parken voor haar rekening nam.
Daar het voor een dergelijk grote gemeente niet goed doenlijk was om de
Jokaasporties huis aan huis rond te brengen, werden deze op een 20-tal punten
gratis ter beschikking gesteld.
Er werden 76950 lokaasporties door
3615 personen afgehaald. Voorts werden
er 93000 door de stadsploegen en 42000
door de havenploeg uitgelegd, terwijl in
de tuincomplexen 31800 porties neergelegd werden. In totaal werden dus voor
deze actie 243750 lokaasporties uitgelegd.
Uit de reacties van het publiek bleek,
dat de folders en de berichten in de pers
gunstig aansloegen. Uit de informaties
en bij de controle bleek, dat deze lokaasporties behoorlijk gewerkt hadden. Dit
bleek ook uit de talrijke telefonische berichten, die van het publiek binnenkwamen.
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