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IX

DE OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN EN HYGIENE

Openbaf e nutsvoorz jeningen.

Zowel in de werkgroep Wonen a1s in de werkgroep Landbouw is gesproken over
de openbare nutsvoorzleningen. Op djt terrein werden verschillende tekorten gesignaleerd.
1, Electriciteit. Ten aanzien hieryan is er: een achterstand, al ziin op verschillende
punten op korte termijn verbetet:ingen te verwachten.
ln de werkgroep Landbouw wordt geconstateerd dat op het zand nog verschÍ1lende
bedrijven niet zijn aangesloten op het electriciteitsnet,
Dgze boerderilen zijn gelegen aan de Kalkamtr)erweg en in de omgeving v,ln het
Zwanemeer,
ln Nieuwediep hebben de Wildervankseweg en in Bonnerveen de Hunzeweg nog geen
electriciteit" Het gaat h.ier om + 8 beclr:iiven Een ander euvel itr Nieuwediep en
met name aan de oostziide van deze brrurtschap, evenals aiLn het achtereinde van
de Kopweg en Bonnerveen, is de ontoereikende k rachtsiroomvoorzi ening. Het toenemende gebruik van electrische apparaten en mot.oren wordÍ thans een te zware
belasting voor het net" Dit euvel wàrdt ook in de r,verltgroep WíJnen naàr voren
gebracht. Het is daarom clringend gewensl daí er op de knelpunt.en een transformator wordt geplar tst.
De hovengrondse leidingen geven ook aanleiding tot klachten in de bovengenoemde '
werkgroepen" In de huidige situatie wordt i'ooral bij slecht weer de slroomtoevoer
geregeld gestoord als gevolg van het omvellen der el ectriciteil spalen. Deze staan
nl. in een slappe veenbodem,
De werkgroep Landbouw bepleit daarom vervangtng van het bovenglondse net door
ondergrondse kabels.
2. Straatverlichtinq, Naar de mening van de werkgroep Wonen laat de straatverlichting in verschillende delen van de gemeent.e (b. v. Nieuwediep) veel te wensen over.
3. Waterleiding, Aaagenomen kan worden dat brnnen 2 jaar alle woningel"L zullen worden aangésloten. De gegroepeerde woningcomplexen zijn reeds vriiwel allen aangesloten. De verspreide bebouwing blilfl hierbij len achter, lrr dit verband is door
de werkgroep Landbouw genoemd de Í(alkamperweg en het Bonnei"veld.
4. Riolering, Bit het toenemende verbruik van water {wastafels., douches, enz. i komen de gebreken aan de riolering steeds duideliiker naar voten.
Door de nieuwbouw wordt de zaak nog ernstiger, Het gaat hier om een kostbare
zaak, welke de gemeente niet alleen zál kunnen financieren"
Vermoedelijk zullen ook de direct-belanghebbenden hjerin moeten bijdrag-en. A1dus de mening van de werkgroep Wonen,
De werkgroep Landbouw wil er riret klem op wijzen dal, het haar vaste mening is
'dat riolering gelijkertiid dient te worden aangelegd bii aansluiting op het waterleidingnet. Op het zandgedeelte van de gemeente is dit nog njet gebeurd, behalve
'''.: j. j :;c.:i'r'r L.ci .'r,':l Cielen, terwiil in Gieterveeu - met uitzondering van
Broek - de riolering ook geheel en al ontbreekl, Als gevolg hiervan missen ver:
schillende boerderijen wJterspoeling in de w" c, : vooral bij de bedrijven die geen

gierkelders hebben.
In dit verband bepleit de werkgroep met nadruk aansluiting vàr alle bebouwde
percelen op de riolering"

apqbery hyËglq.
Met de openbare hygiëne heeft zich de werkgroep Gezondheidszorg bezig gehouden

en zij verstaat hieronder: "Alle verwijdering van afval in de ruimste zin van het
woord". Il dit verband hebben vooral de volgende onderwerpen de aandaeht genoten.
1. De vuilophaaldienst voldoet in het hoofddorp Gieten niet aan de eisen.
De werkgroep meent, dat voorlopig een afgesloten vuilniswagen een minimum
vereiste is. Later zal gestreefd moeten worden naar een systeem met uniforme
vuilnisemmers. Op Gieterveen en Nieuwediep bestaat dat reeds.
2. De bestrijding van de waterverontreiniging zal pas in een effectief stadium komen
met de komst van de riolering. De uitvoering van de riolerÍngsplannen en de bouw
van een rioolzuiveringsinstallatie worden door technische en financiële problemen
bij de betrokken overheidsorganen opgehouden.
3. De rattenbestrijdíng kan het effectiefste worden aangepakt door een zo goed mogelijke openbare hygiëne, Daaraan mankeert nog wel eens víat, in het bijzonder
op en bij de boerenerven. Hieraan kan alleen door intensieve voorlichting (o" a.

via de landbouworganisaties en vrouwenverenigingen) en door strenge ver:bodsbepalingen (met toezicht op naleving) voor l'uilstorten e"d. iets worden gedaan"

