From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
29 Oct 2015 13:43:38
balie DIV
FW: Kattenverjager verjaagt ook vleermuizen

Beste mensen,
Graag registreren en opnemen in de werkvoorraad van de griffier en de behandelend ambtenaar.
Met dank en groeten,
Robert Defilet
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Riteco, R. (gemeente Steenbergen) Namens info (gemeente Steenbergen)
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 12:18
Aan: mgriffie
Onderwerp: FW: Kattenverjager verjaagt ook vleermuizen

-----Oorspronkelijk bericht----Van: B. Hoek [mailto:meldpunthogetonen@gmail.com]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 11:32
Onderwerp: Kattenverjager verjaagt ook vleermuizen
Geachte griffier,
Wilt u dit bericht doorzenden aan de raadsleden en het college van B&W? Wilt u deze informatie tevens
delen met de politie/dierenpolitie?
In de consumtengids van oktober 2015 stond een schrijven over het wegjagen van vleermuizen:
Graag wil ik u wijzen op een aspect van apparaatjes om katten en hangjeugd te verjagen
(Consumentengids van september 2015) dat vaak over het hoofd wordt gezien. Overal waar vleermuizen
voorkomen zijn dergelijke apparaten verboden, al is er niemand die dat handhaaft.
Alle soorten vleermuizen zijn streng beschermd op basis van de Flora- en faunawet en soms
Natuurbeschermingswet 1998. Vleermuissoorten als Gewone dwergmuis en Laatvlieger hebben
verblijfplaatsen en dus vliegroutes en foerageergebieden in bewoond en bebouwd gebied, en dat is vrijwel
overal in Nederland.
Zie verder ook:http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/rn/rn_nrs129.pdf
en http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0065794
De vleermuizen zijn in tegenstelling tot de mens beter beschermd tegen het wegjagen.
Verder een schrijven van postordershop of de Tuinwachter ook vleermuizen wegjaagt. Dit mogen ze
officieel niet in de handleiding vermelden, zo ik begrepen heb.
Schrijven van Postordershop (Tuinwachter) met de vraag of de Tuinwachter ook vleermuizen wegjaagt:

Geachte Klant

Hartelijk dank voor uw bericht.
De vleermuis is niet aangegeven,maar reageert wel degelijk op de tuinwachter.
U dient de frequentie op de hoogste stand te zetten.
Hopende u van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Conny S.
Medewerkster Klantenservice
klantenservice@postordergroepnederland.nl
Hierbij wil ik u een intern document van de GGD werkgroep geluid overhandigen.
Kattenverjagers en Mosquito's - gezondheidskundige probleembeschrijving en aanpak Document voor
intern gebruik door GGD'en landelijke GGD-werkgroep geluid; XXXX 19-12-14 Achtergrond:
deze probleemdefinitie is mede gebaseerd na consultatie van audioloog XXXXX en o.b.v. regiobericht
'Ultrasone dierenverjagers en de Mosquitodocument' van XXXXX dd 28-09-14.
Mosquito Doel?Hangjongeren weren op overlastlocaties. Door wie?
Wordt veelal toegepast door gemeenten en niet of veel minder door particulieren.Actie GGD? Mosquito
zou mogelijk gehoorschade/tinnitus kunnen opleveren bij blootstelling langer dan 20 minuten (XXXX/
rapport Morris 1997). Bewijslast is beperkt. Omdat de Mosquito met name vanuit mensenrechtenoogpunt
reeds omstreden is, en vanwege mogelijke effecten op omwonenden, heeft de VNG voor gemeenten een
handreiking gemaakt voor zorgvuldig gebruik van de Mosquito (terughoudendheid toepassen,
locatiekeuze, waarschuwingsbordje).
GGD'en krijgen geen signalen van
overlast van dit apparaat. Daarom geen reden voor landelijke GGD werkgroep geluid om verdere
aandacht te vragen voor toepassing van de Mosquito. Kattenverjagers (/dierverjagers) Doel?
Katten en eventueel andere dieren verjagen uit tuin/ nabij woning.
Door wie? Wordt veelal toegepast door particulieren in de eigen voor- of achtertuin.

Audioloog XXXX over Mosquito en dierverjagers: "Mogelijk tinitus, gehoorverlies, hyperaccusis,
enzovoorts bij langdurige blootstelling."
"Het menselijk gehoor is in dat hoogfrequente gebied uiterst gevoelig, het verschil tussen het net wel
horen van hele hoge tonen en het overgevoelig zijn voor die geluiden is heel klein (hele kleine hoorspan).
En aangezien kinderen die tonen tot 20 kHz wel kunnen horen zullen vele kinderen last krijgen als ze
enige tijd aan die geluiden blootgesteld worden. Als je die tonen niet hoort is de kans op beschadiging
veel minder groot."
Met vriendelijke groet,
Hoek
www.pieptonen.nl

