SCHEMA 1984

Nieuwe cyclus contactdagen 1984-1985

(Noteert u vast?!)
Voorjaar 1984

In het komende voorjaar start een nieuwe tweejaarlijkse cyclus van contactdagen voor
ongediertebestrijders. De bijeenkomsten zullen worden gehouden van eind januari t / m
maart.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens wordt te gelegener tijd verzonden aan
gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders en de hoofden van de diensten en
afdelingen waaronder de bestrijding van ongedierte ressorteert. Ook anderen die beroepshalve zijn betrokken bij de ongediertebestrijding kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve voor reis- en verblijfskosten van de deelnemers zijn geen
verdere kosten verbonden aan deelname.
In tegenstelling tot voorafgaande jaren wordt voor Zeeland en het westelijk deel van
Brabant één contactdag gehouden en is de plaats voor de bijeeenkomst in deze regio
centraal gekozen. Ook in Limburg is gekozen voor een meer centraal gelegen lokatie.
Indien men vanuit een andere provincie een contactdag wil bijwonen is men ook van harte
welkom, het moet geen beletsel vormen dîe contactdag bij te wonen die haar of hem het
beste uitkomt. Dit geldt ook voor ambtenaren die vorig jaar een uitnodiging hebben
ontvangen, doch toen waren verhinderd.

Provincie
Groningen

: donderdag 26 januari 1984 in de bovenzaal van congrescentrum
"Het Tehuis", Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Overijssel

: donderdag 2 februari 1984 in Restaurant "De Leeren Lampe",
Almelosestraat 2, Raalte.

Zuid-Holland

: donderdag 9 februari 1984 in de Kriterion Theaterzaal van het
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam.

Utrecht

: vrijdag 17 februari 1984 in zaal T van het Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid en het Milieubeheer, Ie Brandenburgerweg 78, Bilthoven.

Limburg

: donderdag I maart 1984 in het "Cultureel Centrum", Wilhelminastraat 18, Sittard.

Noord-Brabant (W) : woensdag 14 maart 1984 in de Evenementenzaal van de "Stoeleen Zeeland
mat", Westersingel 40, Bergen op Zoom.

Uw aller komst stellen wij zeer op prijs. Graag tot ziens!
Kader en bestrijders

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan onder meer over praktische aangelegenheden die de uitvoering van de ongediertebestrijding betreffen, doch ook over
aangelegenheden waardoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door het midden- en
topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel als "uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen , waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht zijn de volgende:
: registratie, advisering, bestrijding.
: - resistentie bij huismuizen, organisatie van de bestrijdingsactie
- aspecten bestrijding bruine en zwarte ratten
: - kakkerlakken
Insekten
- faraomieren "onder controle"
- enkele andere veel voorkomende insekten.
Bestrijdingsmiddelen : welke, wanneer wel / niet toepassen.
Vakopleiding voor bestrijder en kaderfunctie.
Opleiding
Discussie n.a.v. praktijksituaties.
Praktijk
: wetgeving en rechtspraak m.b.t. ongediertebestrijding.
Wetgeving

Folder voor winteractie

Organisatie
Knaagdieren

De bijeenkomsten zijn gepland van 10.00 tot 16.00 uur.
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Door de afdeling werd een brief gezonden aan alle Colleges van Burgemeester en Wethouders betreffende de organisatie van een winteractie. Verzocht werd in de winterperiode _extra aandac~t te _besteden aan problemen die samenhangen met de bestrijding
van brume ratten, hmsmmzen, kakkerlakken en faraomieren.
Vooral in grote gebouwen vereist de bestrijding van kakkerlakken, huismuizen en
faraomieren voorbereidingen die op het organisatorische vlak liggen en die moeten
worden uitgevo~rd, vóó~dat daadwerkelijk tot de bestrijding kan worden overgegaan.
De mv:ntansatte en benchtgeving over door bewoners te treffen maatregelen vereisen
vooral in grote steden vaak extra administratie en het inzetten van tolken of brieven in
vertalingen als men met anderstalige bewoners te maken heeft.
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