Kortenhoef krijgt watertappunt
Tamar de Vries
Kortenhoef III 'Met één klap, bij
bestrating De Meenthof een watertap'. Onder dat motto dienden
DorpsBelangen, CDA en D66 in Wijdemeren een motie in tijdens de
raadsvergadering donderdagavond.
Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Bij het tappunt kunnen bezoekers
van winkelcentrum De Meenthof
een waterflesje vullen. Maar ook
passanten, bijvoorbeeld fletsers,
kunnen zich straks bij het tappunt
laven.
Het voorstel is voornamelijk ontsproten aan de duurzaamheidsgedachte, want jaarlijks worden in Nederland circa 900 miljoen plastic
flesjes weggegooid. De inhoud van
deze flesjes wordt 'van heinde en
verre aangevoerd en het gebruik ervan jaagt de uitstoot van broeikasgassen op', staat er in de motie. „Onderzoekers rekenen voor dat zelfs
700 keer bijvullen van een literfles
minder Ca-uitstoot geeft dan het
transport van één nieuwe fles", aldus de indieners van het voorstel.
Plus dat het aanleggen van een
openbaar watertappunt ook minder
zwerfafval betekent.
De in het motto genoemde ene
klap slaat op de nieuwe bestrating
van De Meenthof die eraan zit te komen.

Informatie over
evenementen
in Wijdemeren
Tamar de Vries
Wijdemeren 1 De gemeente Wijdemeren heeft hard gewerkt aan een
nieuw evenementenbeleid. Inwoners die graag willen weten wat er
precies gaat veranderen of die ideeen hebben over het evenementenbeleid, zijn maandagavond van harte
welkom bij een informatieavond in
het gemeentehuis aan de Rading i in
Loosdrecht.

Tijdens de avond geeft de gemeente
een korte toelichting op het nieuwe
evenementenbeleid. Er wordt verteld welke zaken van belang zijn
voor omwonenden van een evenement, zoals de eindtijden, geluidsnormen en locatieprofielen. Na de
presentatie is gelegenheid voor het
stellen van vragen aan ambtenaren.
Voor organisatoren van evenementen wordt een tweede avond belegd. Deze vindt plaats op maandag
19 augustus. Voor organisatoren is er
informatie over de duurzaamheidschecklist. Hierna volgt er in een interactief programma een gesprek
over het evenementenbeleid. Ook is
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In Kortenhoef komt een vergelijkbaar kraanwatertappunt als hier in Heemskerk.
er ruimte om te praten over ervarinDrinkwaterbedrijf PWN plaatst kelcentrum moet nog dit jaar zijn klaasintocht half november klaar is. gen met vergunningaanvragen. BeiHet toekomstige watertappunt in de avonden beginnen om 19.30 uur
volgens de motie 'vandalismebe- beslag krijgen. De gemeente gaat uit
stendige' kraanwatertappunten in van september, oktober. De winke- Kortenhoef is niet het eerste in de en duren tot 21.00 uur.
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wing van de bestrating in het win- dat de bestrating voor de sinter- den Berg heeft er al een.

