Contactdagen
Cyclus 1994-1995
Summary

Every year "contact"meetings are
organized by the Department of Pest
Control for pest control officers and
technicians of local authorities, pest
control companies and others concerned
with professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.

praktische aangelegenheden die de
uitvoering van de ongediertebestrijding
betreffen, maar ook over aangelegenheden waarvoor 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 aan
"uitvoerders" van de betrokken afdelingen
of diensten.

op Jaarbeursterrein, naast "Holiday lnn"
of onder Hoog-Catharijne.
Raalte:
donderdag 27 januari 1994. Restaurant
"de Leeren Lampe", Almelosestraat 2,
Raalte (NS-station 10 min. loopafstand;
parkeergelegenheid).

,
Voorjaar 1994

In het komende voorjaar wordt door de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
1994-1995 gestart. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode
januari/maart met een programma van
10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken
tevoren verzonden aan gemeentelijke en
regionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en
afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de
uitnodiging op hun werkadres.
Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen, die
beroepshalve zijn betrokken bij de
ongediertebestrijding, kunnen
desgewenst aan de bijeenkomsten
deelnemen. Behalve reis- en verblijfkosten zijn aan deelname geen verdere
kosten verbonden.
Ook als men vanuit een andere provincie
een contactdag wil bijwonen, is men van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.
Kader en bestrijders

De onderwerpen die zullen worden
behandeld gaan ondermeer over
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Enkele onderwerpen waarvan vooral de
nieuwe ontwikkelingen zullen worden
belicht, zijn de volgende:
1. Kerntaken van de gemeente
2 Resistentieproblemen bij de bestrijding
van knaagdieren in Nederland
3. Milieuaspecten van de beroepsmatige
dierplaagbestrijding
4. Entomofobie.

"Sprinter''-station; vanaf NS-station traject
Den Haag-Utrecht 1 halte met "sprinter'';
parkeergelegenheid).
Roosendaal:
dinsdag 22 februari 1994. Kleine zaal
van Schouwburg de Kring, Kerkstraat 1,
Roosendaal (NS-station 15 min. loopafstand; parkeergarage tegenover
schouwburg).
Venlo:
woensdag 2 maart 1994.
Gemeenschapshuis "De Staay",
Witherenstraat 68, Venlo-Blerick (NSstation 8 min. loopafstand; parkeergelegenheid op loopafstand).
Groningen:
donderdag 10 maart 1994. Bovenzaal
van congrescentrum "Het Tehuis", Lutke
Nieuwstraat 13 (nabij de Markt),
Groningen (NS-station 8 min. loopafstand; div. bussen; parkeergarages in
de nabijheid).

Zoetermeer:
donderdag 10 februari 1994. Bovenzaal
102 van Wijkcentrum Meerzicht,
Uiterwaard 1 , Zoetermeer (bij NS

Dordrecht
dinsdag 15 maart 1994. Theaterzaal van
Schouwburg Kunstmin, St. Jorisweg 76,
Dordrecht (NS-station 15 min. loopafstand; parkeergarages in de nabijheid).

Schema contactdagen 1994

Utrecht:
donderdag 20 januari 1994. Zaal "Dierplagen" van het Beatrixgebouw van de
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs,
Jaarbeursplein, Utrecht (vanaf NS
Centraal overdekt te bereiken; parkeren
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