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Voorblad
In 2019 bestaat de Vereniging Politie Dieren- 
en Milieubescherming 100 jaar. In de aanloop 
naar volgend jaar besteden we hier vanaf nu 
in ieder nummer aandacht aan.  
Op de voorpagina van alle vier nummers van 
2018 plaatsen we daarom ook een voorblad 

Inmiddels zijn we alweer bij deel 4 van de 
Omgevingswet. Annemiek Tubbing houdt ons 
met deze serie op de hoogte van de ontwik-
kelingen. Er zijn nog veel vragen. Overal is ook 
(nog) geen antwoord op te geven. Kortom, u zult 
hierover voorlopig nog wel voldoende lezen in 
Dier&Milieu.

Zoals gebruikelijk in het eerste nummer van een 
nieuwe jaargang alle informatie over de Alge-
mene ledenvergadering 2018 en het Jaarverslag 
2017. De ALV is ook dit jaar weer in Ermelo op 
woensdag 18 april. Wij hopen weer een groot 
aantal leden te mogen begroeten. 
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De redactie plaatst in eerste instantie foto’s van leden 

en daarnaast foto's waarvoor rechten betaald zijn of 

die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt toch een 

foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

leend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen 

met het secretariaat van onze vereniging. 

Bij sommige artikelen plaatst de redactie foto’s die 

een illustratief karakter hebben. Overname en 

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is 

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming 

van de redactie.

Inhoudsopgave
Voor wie is de Vereni-
ging Politie Dieren- en 
Milieubescherming? 

De vereniging PDM richt zich op opsporings-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen 

zich thuis voelen bij de vereniging 

Politie Dieren- en Milieubescherming.

Uitgelicht

van een oud nummer. In eerste instantie 
kwam het blad uit onder de naam “Mededee-
lingen”.  
In dit geval een nummer uit 1926 met, ook 
toen al, een duidelijke verwijzing naar die-
renkwelling en –mishandeling. 
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Sinds zes jaar stappen jonge toezichthouders 
en handhavers goed opgeleid en geschoold de 
werkvloer op. Hiervoor volgens ze een complete 
beroepsopleiding. Wij gingen kijken bij de 
opleiding Handhaving Toezicht en Veiligheid bij 
het Alfa college in Hoogeveen.

Lid of donateur worden?  Maak gebruik 
van het formulier op pag. 31


