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deelnemers!

Het jaarlijkse VNG-congres is hét landelijke punt waar
locale bestuurders elkaar ontmoeten. Trefpunt 3 en 4 juni
2008 waren de Brabanthallen in Den Bosch . Het KAD was
er vertegenwoordigd met een stand die door veel geïnteresseerden werd bezocht. Onder de bezoekers aan het congres
was minister-president Balkenende; zijn aanwezigheid geeft
het belang van het VNG aan. Gemeenten zijn een traditionele
doelgroep voor het KAD en een flink aantal wethouders en burgemeesters wisten de KAD-stand te vinden voor een gesprek
over de gemeentelijke taken op het gebied van plaagdieren en
dierplagen . Naar aanleiding van het congres heeft het KAD de
brochure 'Gemeenten en plaagdierbeheersing' beschikbaar.
Steeds meer wethouders en burgemeesters hebben dierwelzijn
expliciet in hun takenpakket opgenomen en met hen hebben
we gesproken over preventie van plaagdieren als onderdeel van
dierwelzijnsbeleid. Het was ook verheugend om te kunnen praten met bestuurders uit Limburg en Brabant over de explosieve
verspreiding van de zwarte rat en het belang van intergemeentelijke samenwerking met de provincie, de ministeries van LNV
en VROM .. .. en het KAD .
In 2009 is het VNG-congres te gast in Almere . Het KAD zal
daar zeker van de partij zijn .. .. met actueel nieuws.

Dé brancheorganisatie voor de professionele plaagdierbestrijder
Als brancheorganisatie behartigt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven
(NVPB) de belangen van bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/ of
bestrijding van plaagdieren. Onder haar leden bevinden zich enerzijds bedrijven die de hiervoor
benodigde producten/kennis ontwikkelen en distribueren en anderzijds bedrijven die daadwerkelijk
de wering en/of bestrijding uitvoeren. Al meer dan 25 jaar staat onze organisatie voor service,
kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Een keuze voor een NVPBlid is een keuze voor een verantwoorde bestrijding.
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