Schema 1983

CONTACTDAGENCYCLUS 1982-1983

(Om a/\'as1 Te no/eren!)
De tweejaarlijkse cyclus van contactdagen 1982-1983 wordt a.s. voorjaar vervolgd met
bijeenkomsten in de maanden februari en maart 1983.
Uitgenodigd worden gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders en de hoofden van
diensten en afdelingen waaronder de bestrijding van ongedierte ressorteert. Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens wordt t.z.t. nog verzonden. Desgewenst kunnen
ook anderen die beroepsmatig bij de ongediertebestrijding zijn betrokken aan de
bijeenkomsten deelnemen. Aan de deelname zijn behalve reis- en verblijfkosten der
deelnemers geen verdere kosten verbonden.
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
• wetgeving en rechtspraak met betrekking tot ongediertebestrijding.
• ervaringen met recentelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen.
• aspecten van bestrijding van huismuizen en ratten.
• imektenbcstrijding in en om gebouwen.
De bijeenkomsten zullen van 10.00 tot ca. 16.00 uur duren.
Zoals reeds is gebleken berust de (wijze van) uitvoering van de ongediertebestrijding onder
meer op beleidsbeslissingen van het midden- en topkader. Daarom worden zowel de
"uitvoerders"-ongediertebestrijders als de hoofden en andere leidinggevenden van de
betrokken afdelingen of diensten uitgenodigd aan een contactdag deel te nemen.

Provincie
Drenthe

donderdag 3 februari 1983 in de Tuinzaal van Café Restaurant
,,Bellevue", Nassaulaan 30, Assen.

Gelderland

donderdag 10 februari 1983 in de Grote Zaal van Cultureel Centrum
de Coehoorn, Coehoornstraat 17, Amsterdam.

Friesland

woensdag 16 februari 1983 in de "Frieslandhal", Heliconweg 54,
Leeuwarden.

Noord-Holland

donderdag 3 maart 1983 in de Terras1aal van Vrijetijdscentrum "De
Meervaart", Osdorpplein 67, Amsterdam.

Zeeland

woensdag 9 maart 1983 in het congrescentrum "De Prins van Oranje",
Nieuwstraat 14, Goes.

Noord-Brabant
(oostelijk deel)
en Limburg
(noordelijk deel)

donderdag 24 maart 1983 in het instructielokaal van de Dienst
Gemeentewerken, Fred. van Eedenplein L Eindhoven.

ln tegenstelling tot voorgaande jaren zal geen contactdag worden gehouden in Venlo.
Degenen uit de regio Noord-Limburg die een contactdag willen bijwonen zijn van harte
welkom op de contactdag in Eindhoven. Ook voor de andere contactdagen geldt, dat
indien men in een andere provincie woont, dit dan geen beletsel is om dié contactdag bij te
wonen die hem of haar het beste uitkomt. Dit geldt ook voorde ambtenaren van gemeenten
welke vorig jaar een uitnodiging voor deelname aan een contactdag ontvingen maar toen
verhinderd waren.
Uw aller komst wordt zeer op prijs gesteld. Graag tot dan.
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