Permanente bestrijding, tóch winteractie!

De bestrijding op plaatsen waar bruine ratten van nature niet thuishoren, is natuurlijk een
noodzaak. Maar ook al gebeurt dit permanent in een bepaalde gemeente, dan nog zal
verscherpte activiteit gedurende de wintermaanden noodzakelijk blijken door bovengenoemde trek van het platteland naar behuizingen en woonkernen.
In woonkernen kan men het publiek via de pers of met een huis-aan-huis folder in het
kader van de actie vragen om de aanwezigheid van ratten te melden aan de gemeentelijke
dienst belast met de bestrijding van ongedierte, waarna elk gemeld object wordt bezocht.
In het landelijk gebied verdient het de voorkeur alle woonhuizen, boerderijen en andere
bedrijven te bezoeken ook al zijn er geen meldingen van overlast van ratten. Uiteraard
worden daarbij vuilstortplaatsen en andere voor ratten aantrekkelijke objecten niet overgeslagen.
Verslag actie

Onze afdeling zal het zeer op prijs stellen te zijner tijd een kort verslag van u te ontvangen
omtrent de gevoerde actie, waarin onder meer vermeld in welke periode de actie werd gehouden, de gegeven voorlichting aan het publiek, de gevolgde werkwijze, de hoeveelheid
gebruikt lokaas, de beschikbare mankracht, knelpunten, resultaten, e.d.
We hopen dat elke gemeente het de ratten heel moeilijk zal maken. Veel succes gewenst.
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Contactdagen 1976
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Hoofden ongediertebestrijding

De contactdagen die bestemd zijn voor gemeentelijke ongediertebestrijdingsdiensten, zijn er
niet alleen om het contact van de gemeentelijke ongediertebestrijders onderling te bevorderen en een nauwer contact te leggen tussen hen en onze afdeling, maar bovendien om
behalve wederzijdse ervaringen uit te wisselen, ook technische problemen te bespreken.
Daar deze technische problemen vaak boven de individuele interessesfeer uitgaan en meer
op afdelingsniveau in de beleidssfeer liggen, zal het onzerzijds op prijs worden gesteld als
ook de hoofden van de betreffende bestrijdingsdiensten aan deze contactdagen zouden
kunnen deeelnemen.
De komende contactdagen zullen worden gehouden in de 2e helft van februari en in maart
1976. Een convocatie wordt u nog toegezonden.
In tegenstelling tot de contactdagen 74/75 zal dit jaar niet in alle provincies een contactdag
worden georganiseerd, doch wordt de cyclus verdeeld over twee jaar. ln 1976 in 7 provincies en het jaar daarop in de overige provincies.
Aan deze bijeenkomsten, die van 10.00 tot ca. 16.00 uur duren, zijn behalve de reis- en
verblijfkosten der deelnemers, geen verdere kosten verbonden.

Schema voorjaar 1976

Hieronder volgt het schema, zodat u reeds nu de voor u van belang zijnde datum kunt
noteren.
Provincie Groningen:

Donderdag 19 februari in congrescentrum "Het Tehuis", Lutke
Nieuwstraat 13, Groningen.

Provincie Overijssel:

Donderdag 26 februari in de stadsschouwburg "Odeon", Blijmarkt 25, Zwolle.

Provincie Utrecht:

Donderdag 4 maart in het vergadercentrum van de Kon. Ned.
Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, Utrecht.

Provincie Zuid-Holland:

Donderdag 11 maart in de grote lunchkamer van de ROTEB,
Kleinpolderplein 3, Rotterdam.

Provincie Zeeland:

Donderdag 18 maart in het congresgebouw "De Prins van
Oranje", Nieuwstraat 14, Goes.

Provincie Noord-Brabant: Donderdag 25 maart in het instructielokaal van de Dienst Ge(Oost)
meentewerken. Fred. van Eedenplein 1, Eindhoven.
Provincie Limburg (Zuid): Donderdag I april in de Eurohal, Griend 18, Maastricht.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten om ervaringen met u te kunnen uitwisselen.
Graag tot dan!
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