De Jaarwisseling in Buitenhof 2016 /2017
Vanuit de wijk Buitenhof willen wij U melden dat de jaarwisseling redelijk
rustig verlopen is . In tegenstelling tot de jaarwisseling verleden jaar was er
een groot verschil. Nagenoeg niets gesloopt en dat zou best wel eens kunnen
komen door de vele maatregelen die genomen waren die avond en de
strenge handhaving. Handhaving het hele jaar door is cruciaal.
We zijn er blij mee en hopen dat deze acties aan het eind van 2017 herhaald
gaan worden. Ook de burgemeester hebben wij vroeg in de oudejaars avond
waargenomen in de wijk wat wij een perfecte actie vonden en ook erg
waarderen!!!
U zult zeker veel goede wensen voor het nieuwe jaar in ontvangst hebben
genomen de afgelopen week en wij sluiten ons aan bij die wensen.
Ondanks de ervaring dit jaar vragen wij ons steeds meer af of een algehele
landelijk vuurwerkverbod niet een betere keus moet gaan worden .
Traditie was om tijdens jaarwisselingen op potten en pannen te slaan om
door lawaai de boze geesten te verdrijven . Feit is echter geworden dat het
lawaai van knallend vuurwerk en extreem knalvuurwerk de laatste tientallen
jaren de kwade geesten niet verdreven maar juist opriepen bij een grote
groep mensen .
Landelijk is er heel veel schade en ook letselschade, om nog maar te zwijgen
over de gigantische milieu vervuiling en de grote onrust bij dieren waarvan er
in Nederland ook miljoenen zijn . Is het nog wel van deze tijd ???
Het is toch van de zotte dat wij het toestaan dat onze eigen habitat
gesloopt ,verziekt , vervuilt en beschadigd wordt , elk jaar weer tegen
steeds hogere kosten en toenemende mate ?
Ook bij verzekeringen gaat de rem er op en gaan schades niet meer vergoed
worden is al bekend gemaakt .Een punt om te bezinnen.
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