
Inzending idee: Het Gijmink verdient weer Groen!

 

De asbestsanering in ’t Gijmink is de directe aanleiding voor het indienen van mijn idee.

Wie A zegt, moet ook B zeggen: Asbest eruit, Biodiversiteit erin! Is mijn motto.

In een groot deel van ’t Gijmink zijn voor- en achtertuinen, maar ook openbare ruimtes afgegraven

en weer aangevuld met schone grond.

Hiermee is de doelstelling van de sanering bereikt:

“Een schone- en veilige leefomgeving voor de mensen van nu en de mensen van later”

Maar,

Er zijn veel bomen gekapt, struiken, heggen verdwenen waardoor er geen beschutting en schaduw

meer is. De temperatuur en het lawaai in de directe leefomgeving nemen toe, en met het asbest is

ook al het 'leven’ afgevoerd. Nestgelegenheden en schuilplekken voor vogels, zoogdieren, vlinders en

nuttige insecten als bijen en hommels, zijn verdwenen.

Het Gijmink is dan wel van het asbest verlost, maar een wijk zonder biodiversiteit, waar hittestress

en omgevingslawaai zijn toegenomen, wat doet dát met de kwaliteit van de leefomgeving?

De aandacht binnen het saneringsproject ligt vooral op het verwijderen van met asbest vervuilde

grond en het weer aanvullen met schone grond. Maar daarna begint de herinrichting, een zeer

belangrijk deel van het project, omdat daar de basis ligt voor de nieuw te ontwikkelen leefomgeving.

Helaas zijn de bewoners van ‘t Gijmink niet geïnformeerd of geadviseerd over het herinrichten van

de tuinen. Voor aspecten als een duurzame inrichtingten aanzien van de huidige

klimaatontwikkeling (opvang van water, groene daken) en de afnemende biodiversiteit (groen

inrichten in plaats van verstenen) is binnen het project jammer genoeg onvoldoende ruimte en

aandacht geboden.

Persoonlijk vind ik dat een gemiste kans, maar het is niet te laat om iets te doen. Geweldig dat de

gemeente Hof van Twente daar op deze manier nu gelegenheid voor biedt, en het goede voorbeeld

kan gaan geven.

Mijn idee:

 

Omdat de gemeente nog moet beginnen met het herinrichten van de gesaneerde openbare delen, is

dit het perfecte moment om de handen ineen te slaan en er samen met de bewoners een mooi plan

van te maken.

Binnen de gemeente is een 'Groene Loper’ in oprichting, daar zit alle kennis met betrekking tot

duurzaamheid en biodiversiteit. Dat zijn de aspecten die ‘t Gijmink erg hard nodig heeft na de

asbestsanering.

Mijn idee is volledig gericht op verbeteren van de leefomgeving, hittestress en wateroverlast

tegengaan, en het verhogen van het biodiversiteitsniveau van ‘t Gijmink. Graag zet ik me daar als

betrokken bewoner voor in, door mee te denken en mee te doen!

Het prijzengeld van de Duurzaamheidsprijs besteed ik als volgt:

o 1/3 voor aanplant van inheemse bomen, struiken, heesters en planten

o 1/3 voor kennis en ontwikkeling groenplan in samenwerking met gemeente en

bewoners

o 1/3 vooraanschaf nestkasten/bijenhotels



Waarom?

 

Omdat de ‘People’ van ‘t Gijmink weer Groen verdienen!

De aanwezigheid van openbaar groen bepaalt de sfeer en beleving van de openbare ruimte en heeft

een positief effect op de gezondheid van mensen. Het bevordert de gezondheid, en het gevoel van

welbevinden en woonplezier.

Door samen met de gemeente draagvlak te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de aanleg van:

e _ Een route met informatiepanelen met kennis over het belang van een gezonde leefomgeving

en de te ontwikkelen biodiversiteit die bij de wijk hoort

e Het geven van informatie draagt bij aan de bewustwording

e _ Enin een later stadium mogelij

o Een natuurspeelplaats (dicht bij school)

o Een pluktuin en/of rozentuin in de wijk (voormalig trapveldje bij Dr. Blok)

 

Omdat de ‘Planet’ Gijmink een duurzame inrichting verdient!

Klimaatontwikkeling zal niet aan ‘t Gijmink voorbij gaan, en de biodiversiteit is door de sanering sterk

gedaald! Een duurzame inrichting is te realiseren door:

e _ Aanplant van voldoende grote bomen die schaduw en verkoeling geven, en fijnstof afvangen.

e _ Aanplant van de juiste inheemse bomen, struiken, heesters en planten verwelkomen vogels,

vlinders, bijen en hommels en bieden voedsel-, nest- en schuilgelegenheid.

e _ Een groene inrichting zorgt voor een goede waterhuishouding zodat bij extreme neerslag het

water niet via het riool verdwijnt maar de bodem kan intrekken, zodat er ook bij droge

periodes water beschikbaar is.

Omdat ‘Profit’ het gevolg is van ‘People’ en ‘Planet’

In een breed gedragen prettige leefomgeving wordt samenwerking gestimuleerd en kunnen buurten

of straten enkele keren per jaar een onderhoudsdag organiseren, bijvoorbeeld in combinatie met

burendag.

Een groene leefomgeving daagt uit om erop uit te gaan en bevordert de gezondheid.

Een versterking van het sociaaleconomisch karakter kan ontstaan door:

e _ Een gezamenlijke onderhoudsplan

e Meer bewustwording door verstrekken van informatie

e Minder zorgkosten door samenwerken in het groen

e _ Enin een later stadium mogelijk:

o _ Samenwerking met bijvoorbeeld Het Kukelnest, Openbare Daltonschool 't Gijmink, De

Roode Vos .

o _ De opbrengsten van de pluktuin verkopen

Inzender:

 

 

e ulderskamp 50 7471 PA Goor, e-mail:N:

Ik ben 54jaar en woon sinds 1986 met veel plezier in ‘t Gijmink in Goor.

Binnen mijn werkzaamheden ben ik altijd in de milieusector werkzaam geweest. Eerst als analist op

het milieulaboratorium van TAUW. Daarna als medewerker monitoring bij waterschap Regge en

Dinkel en sinds 2014 als adviseur watersysteem bij waterschap Vechtstromen.

Door deze werkzaamheden ben ik mij goed bewust van de waarde van een gezonde en schone

leefomgeving. Met die achtergrond was ik ook direct vóór de asbestsanering in ’t Gijmink. Dat de

sanering zo’n grote impact zou hebben op de leefomgeving had ik vooraf niet verwacht.

Bel of mail me als er vragen zijn of een toelichting nodig is.


