
Boswachter Anne: ̀ Gebrekkig onderhoud kwestie van geld' 

oP,uta.r mmh .R. .C.En Sinds twee maanden is ir. Anne Voorbergen aangesteld 
als boswachter publiek over De Venneperhout. Ze wil zichzelf voorstellen en 
uitleggen dat het huidig gebrek aan onderhoud geen kwestie van onwil maar 
meer een kwestie van gebrek aan geld voor recreatief beheer voor de bankjes 

en paden. Vanuit het Nederlands Natuur Netwerk krijgt Staatsbosbeheer wel 
subsidie voor het Westelijk deel van De Venneperhout maar niet voor het 
Oostelijk deel. Dat willen wij herijkt zien en dan hopen wij daarvoor vanaf 
volgend jaar wel subsidie te krijgen: 

'. Zachte dood seniorenraad 
`We konden geen 
aanwas meer 
vinden' 
Eric Hoenson 

HOOFDDORP Van alles hebben 'de 
laatste drie bestuursleden gedaan 
om nieuw bloed te vinden, maar 
toen de 93-jarige  Floor  Calandt ook 
niet meer verder kon, betekende dit 
het einde van de Stichting Senio-
renraad Haarlemmermeer. "Ontzet-
tend jammer', vindt secretaris/pen-
ningmeester Wim Dijksterhuis. 
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Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid. Dit laatste evenement moest 
jammer genoeg worden afgeblazen 
in verband met een tekort aan man-
kracht en financiële middelen" 
Met het in de lucht brengen vorig 
jaar van een website van de Partici-
patieraad, ondermijnde de gemeen-
te tevens een deel van het werk van 
de Seniorenraad. Het gestaag oplo-
pende tekort aan mankracht deed 
de rest. Ondanks meerdere adver-
tentiecampagnes werden er geen 
nieuwe mensen gevonden. "We 
gaan de nu de zaken financieel af-
handelen. Wat overblijft gaat naar 
een goed doel;' besluit Dijksterhuis 
(73). 

Koppelbed voor 
hospice  Bardo 
dankzij Roparun 

.- +rn,,r  t, Teamleden van 
hospice  Bardo ontvingen uit de 
opbrengst van de tijdens het 
pinksterweekeinde gehouden 
estafetteloop Roparun een koppel-
bed. Dit bed zorgt ervoor dat een 
éénpersoons hoog/laag zorgbed in 
een handomdraai kan worden 
veranderd in een volwaardig 
tweepersoonsbed. "Een langgekoes-
terde wens van het zórgteam is 
uitgekomen nu we het koppelbed 
aan onze gasten kunnen aanbieden. 
En er is al dankbaar gebruik van 
gemaakt door een patiënte en haar 
echtgenoot", aldus  Martine 
Zandberg, verpleegkundige en 
zorgcoërdinator in het  hospice. 

LAWAAIPAPEGAAI... 

Schiphol heeft er een geduchte 
concurrent bij. Nee, niet op het 
gebied van reizen, wel op het 
gebied van geluidsoverlast. Wat 
blijkt, gans het volk moet aan de 
warmtepomp vanwege de 
drastische klimaatplannen van dit 
kabinet, maar dat apparaat is niet 
geluidloos. Het produceert een x 
aantal decibellen die vergeleken 
kunnen worden met een draaien-
de wasmachine tot aan de 
beleving van te wonen naast een 
drukbezocht restaurant. Zo'n 
wasje draaien doe je niet 24 uur 
achter elkaar, en een restaurant 
sluit op een zeker moment zijn 
deuren. Maar de warmtepomp 
gaat natuurlijk continu door, dag 
en nacht. Het zet het hele 
programma van de warmtepom-
paanschaf op z'n kop. Nu vindt de 
voorzitter van de club die de 
warmtepompen sterk promoot, 
dat lawaai geen probleem. Wat 
hem betreft moeten de normen 
voor lawaai gewoon een tikkie 
omhoog en hoppa probleem 
opgelost. 

Ook de heer Diederik Samsom 
heeft er zo z'n idee over. Hij geeft 
wel toe dat het ding wat lawaaiig 
is, maar weet ook tijdens het 
Koudemiddelen Congres op 20 
juni in Ede daar te melden dat wij 
hier in het Westen een tikkeltje te 
verwend zijn. Want die pompen, 
die voornamelijk in Azië geprodu-
ceerd worden en daar al volop 
draaien, daar klaagt niemand over 
te veel geluid. Nu weten wij dat de 
normen voor veel zaken in die 
landen behoorlijk ruim zijn. Een 
beetje fout spul in plastic, wat gif 
hier en daar in bloemen dan wel 
voedsel, ach  who cares?  Wij hier 
zijn gewoon, volgens de heer 
Samsom watjes geworden door de 
welvaart. Zelf groeide ik op in 
hartje Amsterdam en klaagde ik in 
de zomer bij mijn moeder over al 
het lawaai dat mij het rustig laten 
slapen belemmerde. Mijn moeder, 
doodmoe van een lange en drukke 
werkdag, merkte dan steevast op 
datje geluid kon buitensluiten 
door het gewoon niet te willen 
horen! En beende dan resoluut je 
kamer uit, verder klagen was geen 
optie: Zij zou een uitstekende 
promotor van de pomp geweest 
zijn. En misschien wist zij ook wel 
een oplossing voor als het ding 
vervangen moet worden. Want 
die warmtepompen zitten propvol 
broeikasgassen, dus even aan de 
weg zetten bij het grofvuil is geen 
optie. 

Gelukkig heeft Schiphol ook groen 
licht gekregen om verder te 
mogen groeien, mits ze stiller 
gaan worden ergens in de verre 
toekomst. Tot die tijd de tip van 
mijn moeder volgen, lukt dit niet 
dan bel je maar met de servicelijn 
van de Nederlandse Stichting 
Geluidshinder. Helpt niks, maar 
zelf een beetje lawaai maken lucht 
soms op. 

VrouwSimona... 

trekt hij per 1 augustus de stekker 
uit de organisatie die vooral als in-
termediair optrad tussen gemeente 
en seniorenorganisaties. Het is niet 
gelukt om het wettelijkvoorgeschre-
ven en bij de statuten vastgelegde 
minimum van drie bestuursleden 
te behouden. Ook het invoeren van 
de Sociale kaart van de gemeente, 
met daarop een overzicht van in-

 

stellingen op het gebied van welzijn, 
gezondheid, zorg, sport en cultuur, 
wordt als reden gegeven. 
De raad was een herstart van de Se-

 

niorenraad uit 1994 die een aantal 
jaren op non actief stond, maar in 
2015 nieuw leven werd ingeblazen 
dankzij de gezamenlijke senioren-

 

organisaties. Met aanvankelijk vijf 
bestuursleden werd er succesvol 
gewerkt aan het contact tussen ge-
meente en senioren in de Haarlem-
mermeer. "Er kwam een aantrekke-
lijke en goed bezochte website. Ook 
werden diverse evenementen geor-
ganiseerd zoals thema bijeenkom-
sten over langer zelfstandig wonen 
die werden gehouden in Badhoeve-
dorp, Nieuw-Vennep en Hoofddorp, 
het verkiezingsdebat in het najaar 
van 2018 en er waren al plannen in 
voorbereiding over het organiseren 
van voorlichtingsbijeenkomsten 
voor woninginbraken, overvallen 
en babbeltrucs in samenwerking 
met de banken en het Centrum voor 
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