Duurzame Wijk – Koningin Duurzaam!!
Al Jaren is er in onze Koninginnebuurt van al gaande geweest en nóg en wéér gaande op
het gebied van duurzaamheid. Medebewoners aan de gang met zonnepanelen, huisisolatie,
rioolwarmtebenutting, warmtescans, zonneboilers, warmtepompen, en wat al niet. Dat is tot
me doorgedrongen in een gesprekje van mij eind juli 2016 met het bestuur van de
Belangenvereniging Tubergen en tijdens mijn bezoek aan de wijkraadvergadering op 9
november 2016.
Prachtige ondernemingen! Zeer de moeite waard! Ze stroken bij voorbeeld met het
beleidstreven van de Gemeente Haarlem richting energieneutraal plaatselijk samenleven. Ze
wedijveren met initiatieven in andere wijken in dit mooie Haarlem. Ze lopen eigenlijk zelfs
vooruit op wat er structureel in Nederland tot op heden is gebeurd. De Nederlandse
overheid begint weliswaar eindelijk wat serieuzer werk te maken van een ecologisch
verantwoorde kringloopeconomie. Maar Nederland loopt in deze tot op heden ver achter op
de meeste andere westeuropese landen.
Dingen zoals die in onze Koninginnebuurt op het gebied van o.a. energiebesparing zijn en
worden gedaan zijn goed voor onze portemonnees. Dat kunnen we best gebruiken. Al blijkt
de kost vaak wel voor de baat uit te gaan. Maar er zit een heel belangrijke andere kant aan.
Ze hebben ook van doen met onze gezamenlijke levens- en overlevingskansen. Vanwege de
door ons mensen zelf veroorzaakte opwarming van de aarde. Nou, nou, zijn dit niet erg grote
woorden? Nee! Want de tijd begint te dringen. We hebben nog maar een paar decennia om
Planeet Aarde en alles wat daarop leeft goed te behouden. Dus ook onze hoogst eigen
Koninginnebuurt en haar bewoners van straks, onze kinderen en kleinkinderen. En het is niet
alleen een zaak van overheden of milieuorganisaties. De inzet van de gezamenlijke burgerij
en van de individuele burgers wordt broodnodig.
Alle hens aan dek, mag je wel zeggen.
Ik wil er wat aan gaan doen om de ecologische inspanningen tot op heden van
Koniginnebuurtbewoners een buurtbreed stelselmatiger vervolg te geven.
In samenspraak ook met de wijkraad.
Ik denk momenteel aan drie manieren.
Er zijn dingen die we eerder individueel kunnen of moeten doen. Bijvoorbeeld geen stand-bylichten meer aan laten staan.
Er zijn ook dingen die we eerder meer collectief kunnen of moeten aanpakken. Bijvoorbeeld
de inzet van zonne- en windenergie of financiële steun in deze aan buurtgenoten.
Ten derde moeten of kunnen we in breder buurtkringverband van gedachte blijven wisselen
over het ecologische vraagstuk en de ideeën daarover en plannen daarmee op buurtnivo
actueel en op gang houden.
Wil je met me mee gaan doen hiertoe een aanzet te geven?
Laat het me weten. Dan maken we z.s.m. een afspraak!
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