Geachte raadsleden,
Mijn man en ik zijn de bewuste personen uit de motie bodemdaling die
ons huis vanwege een gaslek in de hoofd aansluiting op stel en sprong
moesten verlaten. Ons huis stond namelijk vol met gas.
Ik kan u zeggen, daar zit geen politieke kleur aan.
Of je nu links, rechts of ergens daartussen stemt, als dit je overkomt
schrik je je rot.
Ik wil u daarom vragen om de motie die is ingediend door LEF en SP
unaniem aan te nemen. Want ik ga er vanuit dat iedere politieke partij in
deze raad onderschrijft dat bewoners zich veilig moeten voelen in eigen
huis.
Daarnaast wil ik de gemeente Emmen vragen om meer voortvarend te
werk te gaan om ons bewoners te helpen met de zoektocht naar de
oorzaak van de bodemdaling.
Wat is nu precies de toedracht van de bodemdaling?
Onderzoek dat als gemeente met een team van medewerkers die de
complexiteit van de materie kunnen overzien.
En beschikken over de nodige ervaring.
Schroom niet om experts hierin te betrekken.
Want wij zitten in hetzelfde schuitje, ook de gemeente heeft last van
bodemdaling. Bij ons aan de Vaart is de gemeente weken bezig geweest
om een breuk in de persleiding van het riool te vinden. We moeten dus
samen optrekken! Want het probleem is groot en het verergert in rap
tempo.
Ik heb op 19 november een Facebook groep aangemaakt Bodemdaling ZO
Drenthe. Die groep kent inmiddels 239 leden en daar zijn uiteenlopende
meldingen in gedaan, veroorzaakt door bodemdaling. De meldingen zijn
verspreid in de gemeente. Wellijken de problemen bij ons in NieuwAmsterdam het grootst.
Nogmaals, gemeente Emmen, toon leiderschap en maak serieus werk in
het onderzoek naar de oorzaak. Pas als wij dit weten kunnen we werken
aan mogelijk oplossingen. Gemeenteraadsleden, stem unaniem voor de
motie.
Dan maken we vanavond met elkaar een eerste stap in de goede richting.
Emmen, 13 januari 2020, Mirjam Weisscher

