Energiek Maarwold
Beste buurtgenoten,
Dit is alweer de derde Nieuwsbrief van Energiek Maarwold. Sinds de vorige
Nieuwsbrief is er van alles gebeurd en ook het nieuwe jaar zal ons weer voor
nieuwe uitdagingen stellen. Stukje bij beetje zijn we bezig om op basis van uw
ideeën wat bij te dragen aan onze buurt. Daarover leest u hieronder, veel
leesplezier en wellicht is er een onderwerp bij, waar u een bijdrage aan wil
leveren. Onze filosofie is steeds om het samen te doen. Naar aanleiding van
onze oproep komen Jan Berenst en Paul Oostinga de gelederen al versterken.
Zonnedak
De afgelopen tijd hebben we met het bestuur van de Nicolaaskerk een plan
uitwerkt voor een zonnedak en een subsidieverzoek ingediend bij de
Provincie. Een belangrijk onderdeel van het plan betreft namelijk het
onderzoeken van de technische haalbaarheid van zonnepanelen op het
kerkdak. Die panelen zouden worden gefinancierd door deelnemers in de
buurt, die de opgewekte stroom mogen verrekenen met hun verbruik. Als de
subsidie is toegekend, laten we u dat weten en gaan we doen wat in het plan
is omschreven. Aanmelden als aspirant-deelnemer aan het zonnedak kan nog
steeds. Mocht het dak geschikt blijken en alle lichten verder ook op groen
staan, dan kan worden besloten om echt in te stappen. Burendag Westerholm
We waren erbij en het leverde enige nieuwe contacten in de buurt op. In
verband met de nieuwe AED bij Westerholm hadden we geregeld dat ook
Groningen-hartveilig (www.groningenhartveilig.nl) aanwezig was. Dat is de
organisatie van burgerhulpverleners die ook van de “buurt-AED” gebruik
kunnen maken. Zij hebben aan belangstellenden uitgelegd hoe een reanimatie
wordt gedaan. Een volgende burendag is het overigens voor iedereen aan te
raden even bij Westerholm langs te lopen ;het wordt zeer gewaardeerd door
de bewoners en is erg leuk.
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Zwerfvuil
De op 19 oktober gehouden zwerfvuil-opruimwandeling in de buurt heeft een
aantal zakken afval en enige publiciteit opgeleverd. De vrij geringe hoeveelheid
vuil stemt tot tevredenheid overigens. Bij de Total lag niets, waarvoor
compliment! Uitzondering was de P&R, waar dozen met fast
foodverpakkingen, halve fietsen en ander uit de auto gezet afval werden
verzameld. Door mensen van elders? Volgend jaar zullen we ergens in het
voorjaar weer zo’n toer organiseren. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!
Z.O.Z.
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Samenwerking met gemeente
Naar aanleiding van het artikeltje dat volgde op het verdwenen zwerfvuil
heeft het gebiedsteam Haren contact gezocht. We hebben met iemand van
het team besproken hoe de gemeente ons kan helpen en wij de gemeente.
Vanaf nu geldt dat wij het kanaal kunnen zijn, als er zaken zijn waarvan u
denkt dat het handig is om daarover als buurt met de gemeente in gesprek te
gaan. (Mits die vallen binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen uiteraard).
Zoiets zullen we dan vanzelfsprekend met u samen doen.
Naast wat we nu doen, willen of dromen, is ook kort gesproken over het
initiatief dat afgelopen zomer in de buurt van de Emmalaan, Wilhelminalaan
ontplooid is om te zorgen voor lagere snelheden van het gemotoriseerde
verkeer. Een aantal mogelijkheden werden op tafel gelegd. Heeft u de indruk
dat er bij u in de straat ook onveilig hard wordt gereden? Laat het weten! Dit
wordt vervolgd.
Een ander toenemend probleem waar we wellicht samen met de gemeente
iets tegen zouden kunnen doen is het verdringen van onze inheemse
plantensoorten door exoten, zoals reuzenberenklauw, reuze balsemien en
Japanse duizendknoop. Milieuvriendelijke bestrijding vergt herhaaldelijk
verwijderen en daar heeft de gemeente onvoldoende handjes voor. Graag
horen we wie daar aan zou willen meewerken.
Bloei in het voorjaar
Bij het Westerhuis van Westerholm zijn narcissen en andere bollen geplant,
gesponsord door Tubantia en Florahof. Vanuit Westerholm werden de
planters voorzien van koek en zopie. In de gemeenteplantsoentjes ervoor en
ernaast, mochten we van de gemeente krokussen poten. We kregen maar
liefst 10.000 bolletjes van de gemeente. Dat wordt volgend voorjaar een
feest voor vroege insecten en ons, na de donkere dagen! Wilt u volgend jaar
ook meedoen met zo’n aanplant in de buurt van uw woning? We helpen
graag!
Geluid en C02-uitstoot van de A28
Enkele deelnemers aan het overleg op 8 mei hadden gesuggereerd om de
snelheid op de A28 terug te brengen naar 100 km/uur. Welnu, dat gaat
volgend jaar in. Dat was natuurlijk niet onze verdienste, maar het idee vinken
we wel af op ons lijstje als gereed!
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Tot slot
Vragen, ideeën, aanmelden? Via energiekmaarwold@xs4all.nl kunt u ons
bereiken.

