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T.a.v Mevr. M.Schennink.

Goedemorgen,

Dank U wel voor het prettige gesprek van gisteren.

Hierbij een samenvatting van wat mij opvalt als ik door onze wijk Dichteren loop.

1/ Het beeldenpark, een toonbeeld van hoe het niet moet. Het ziet er dieptriest uit.
2/ losloopveld Gasperilaan, ook hier verbeteren van algemeen beeld, allereerst een
bord plaatsen met verzoek om uitwerpselen met een milieuzakje op te rapen, iedereen
wil zijn hond lekker los laten lopen en poep onder honden poten is ook vies.
Verstrekken van
milieu zakjes, herplaatsen/aanvullen van prullenbakken, ook bij zitbankje.
Regelmatig maaien zodat je ontlasting ook redelijk op kan nemen en geeft ook minder
teken.
Gras bijzaaien waar nodig.
3/ De staat van veel straten en plantsoenen is slecht, verzakking, losliggende
stoeptegels, onkruid
tussen stenen, blad van heggen wat zich opstapelt langs stoep randen, zwerfafval wat
achteloos wordt
weggegooid. Gazons die er kaal bij liggen en ga zo maar door.

Wat nodig is kun je met bewustwording van burgers samenvatten. De Gemeente zou
met een plan
van aanpak kunnen komen om mensen te bewegen om de directe omgeving van de
woning schoon te houden.
Als ik gisteren over de hof van Parijs fiets lag er een MacDonalds zak op straat met
afval van een hele maaltijd.
Dit wordt zonder nadenken uit een autoraam gegooid. Dat kun je thuis ook in de
container deponeren.
Onze maatschappij gaat ten onder aan zelfzucht en egoïsme. We hebben maar een
Aarde en er is geen plan B.
Aanstaande 18 maart is er een Nationale opschoon dag. Hopelijk melden zich veel
mensen aan.
Buha heeft 456 vrijwilligers lopen en nog is het niet genoeg. Wat in Dichteren speelt
zal in meer wijken zo zijn.

Dan Vuurwerk, de resten liggen nog overal. Hoe kunnen we dit nog rijmen met onze
stikstof doelen.?



In 3 dagen vervuilen we net zoveel als 70% van al het auto verkeer in een jaar.
Ben voor een extra belasting bij de deur van vuurwerk winkels. De omzet in 2022 was
ca.110 miljoen.
Verzekeraars hadden ca.10 miljoen schade, dat is zeg maar 10%, verhoog de
afrekening van elke klant met
een schadetax. Een ambtenaar van de Gemeente bij elke deur van vuurwerk winkels
met een pin apparaat.
Tevens moeten dit soort winkels beveiligt worden tijdens verkoop uren. De kosten
daarvan zitten dan in die
10 %. Beter is verbieden doch dat gaat niet werken. Voelen in de knip is dan beter.
Natuurlijk moet dit in de
Vereniging van Gemeentes besproken worden en landelijk geregeld worden.

Hopelijk maken we samen van Doetinchem de schoonste stad van het land.

Hartelijke groet.


