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Wijziging FBE Bestuur Limburg 

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden. 

De heer Magnée van het Limburgs Particulier Grondbezit is tijdens de Algemene 
Bestuursvergadering op 23 februari jl. aangetreden als nieuw bestuurslid binnen het FBE 
bestuur, ter opvolging van de heer Veder. 

 

Ontheffingen 

De volgende ontheffingen zijn of worden binnenkort beschikbaar gesteld in FRS: 

1. Das verstoren, vangen en verplaatsen 
2. Verwilderde Rotsduif (voor Plaagdierbestrijders en Jachtaktehouders) 
3. Houtduif Aanvullende Middelen (voor Jachtaktehouders) 

 

Met de ontheffing Onbeschermde Inheemse soorten Bruine rat, Zwarte rat, Mol en Huismuis 
welke via de WBE’s verspreid is als Algemenen machtiging kan men de genoemde soorten 
met behulp van het geweer en gas-, lucht- en/of veerdrukwapens doden. Wanneer men als 
Jachtaktehouder gebruik maakt van deze ontheffing, dan verzoeken wij het afschot hiervan 
direct te registreren in FRS. 

 

Monitoring 

Op 2 april jl. heeft de landelijke voorjaarstelling plaatsgevonden. Wij verzoeken alle WBE’s, 
voor zover men dat nog niet gedaan heeft, de telgegevens in FRS te registreren vóór 1 mei 
a.s. 
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Uitleen diverse middelen 

Naast de uitleen van nachtzichtkijkers, is het ook mogelijk Agrilasers en rasternetten te lenen 
voor een bepaalde periode. De Agrislasers kunnen worden gebruikt t.b.v. het verjagen van 
ganzen. De rasternetten zijn in 2 varianten beschikbaar: als 4 draads raster met 100 cm 
palen voor 1250m , of als flexinet van 90 cm hoogte met een lengte van 50 meter 
(momenteel in totaal 8 netten beschikbaar).  Deze rastersets zijn compleet met 
schrikdraadklok en accu’s en kunnen tijdelijk ingezet worden voor bijvoorbeeld het weren 
van Bevers of Wilde Zwijnen. Wanneer men interesse hiervoor heeft kan men met het 
secretariaat van de FBE contact opnemen. 

 

Wilde zwijnen 

Bij het gebruik van de ontheffing Wild zwijn voor de 6:6 bewegingsjacht geldt een 
aanvullende registratieplicht t.o.v. de registratie van het reguliere afschot. 

Indien een bewegingsjacht heeft plaatsgevonden dan dient door de jager een rapportage te 
worden gemaakt. Deze rapportage dient binnen 2 weken na een bewegingsjacht 
aangeleverd te worden bij de instantie die de ontheffing tot afschot heeft doorgeschreven 
(dit zal vaak de WBE zijn).  

De rapportage dient te bestaan uit de volgende informatie:  

•           Kaartje met percelen waar de bewegingsjacht heeft plaatsgevonden; 
•           Datum en tijdstip van aanvang en einde van de bewegingsjacht; 
•           Aantal geweren en aantal drukkers en aantal aangelijnde honden; 
•           Aantal Wilde Zwijnen dat is gezien; 
•           Aantal geloste schoten;  
•           Aantal Wilde Zwijnen dat is gedood zonder nazoek; 
•           Aantal Wilde Zwijnen dat is nagezocht & nazoekresultaat; 
•           Indien geen resultaat: tips voor verbetering. 

 

Vogelgriep 

Voor de volledigheid: dit is de richtlijn van de NVWA voor het landelijk laten registreren van 
dode watervogels: 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/vraag-en-
antwoord/melden-dode-wilde-watervogels 
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Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit 
melden? 

Meldwijzer 

 op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 
andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). 

 op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het 
Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. 

 dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts. 

Heeft u op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen 
gevonden? 

Of minder dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health 
Centre (DWHC) via het online meldingsformulier Meld een dood dier. 

Op de website van DWHC vindt u ook een schema vogelsterfte, waarin u kunt zien bij wie u 
kunt melden in verschillende situaties. 

Let op: meld geen dode hobbykippen of hobbyvogels bij DWHC 

Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels. Neem 
voor dode hobbykippen of hobbyvogels contact op met uw dierenarts. De dierenarts kan zo 
nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening). 

Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de 
NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188. 

Heeft u op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen 
gevonden? 

Of meer dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor 
dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Het veterinair incidententeam van de NVWA 
neemt dan contact met u op. 

Meer informatie 

Kijk hier voor meer informatie over Vogelgriep in Nederland in 2022 
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Mededeling Politie Limburg 

Op verzoek van de Politie Limburg onderstaand bericht: 

Serviceloket Venlo 

Vanuit de afdeling Korpscheftaken is er weer (beperkt) ruimte om klanten woonachtig in de 
omgeving Venray, Venlo en Horst, Peel en Maas enigszins tegemoet te komen. 

Met ingang van 3 mei 2022 gaan we weer een servicepunt openen in het politiebureau te 
Venlo. 

Dit op de dinsdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Dit loket is bedoeld voor afhandeling van eenvoudige zaken als tonen van wapens, 
afschrijven hiervan, ophalen van nieuwe bijlages. 

Bij het maken van een afspraak kunnen mensen woonachtig in het noorden van de provincie 
telefonisch vragen of zij voor de door hen gewenste handeling al dan niet in Venlo terecht 
kunnen. 

Het aanvragen van bijschrijvingen blijft digitaal mogelijk, indienen van eerste aanvragen van 
een geheel nieuw verlof en andere complexere zaken blijven alleen mogelijk in Sittard. 

In de periodes dat er sprake is van verlengingen gaan we proberen hiervoor nog een extra 
loket te openen. 

Bij het maken van een afspraak zal die optie dan ook zichtbaar zijn in de digitale agenda. 

Het zal hoe dan ook niet lukken om alle klanten in Venlo te ontvangen. 

Maar wij hopen hiermee in ieder geval wel een groot aantal klanten tegemoet te kunnen 
komen wat reistijd en reiskosten betreft. 

 

Kalender  

18 april  Tweede Paasdag FBE kantoor gesloten 
27 april  Koningsdag FBE kantoor gesloten 
vóór 1 mei  Registratie voorjaarstelling in FRS 
5 mei   Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten 
26 mei   Hemelvaart FBE kantoor gesloten  
6 juni    2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten 


