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Etten 22 2018, ?
Aan bestuurders het dichtst bij de mensen, aan de gemeenteraadsleden, en Colleges van B&W, politieke partijen,
Betreft veiligheid in de lage landen: 65 jaar na de ramp
Geachte fracties, steunfracties, geacht college,
geachte leden van politieke partijen, burgers,
Hartelijk dank voor al uw reacties op de brieven van 11112017, 1212 2017 en die van ?
11 2018. Wij zijn heel blij met alle positieve berichten en goede ontwikkelingen betreffende lokaal voedsel, korte ketens ?en
biodiversiteit, betreffende de relatie stad ? platteland en de inzet voor eerlijke beloning voor arbeid.
Helaas hebben wij al uw reacties nog niet kunnen beantwoorden, maar er wordt aan gewerkt.
Helaas zijn er ook ?gemeenten die onze oproepen en vragen slechts voor ?kennisgeving aannemen. ?Zijn zij te druk met ander
sores, of doet men al alles voor het voortbestaan met de aarde? Wij gaan ervan ?uit dat ?ieder van ?goede ?wil is.
Hierbij ontvangt u de doelstelling van St Leven met de Aarde, en ook de vierde brief over veiligheid.
Wij sturen de doelstelling, omdat die perfect past bij de wijze waarop Kate Raworth uitlegt hoe wij mensen  met name in en
vanuit ?het rijke westen  een andere economie kunnen bouwen, waardoor de Aarde niet meer wordt overvraagd. De
"aardeovershootday" moet namelijk weer van half ?augustus ?terug naar 31 december. ?Wij hopen dat u dit model ?gebruikt in
uw visiedocumenten voor duurzame ontwikkeling, na de verkiezingen bij de ?collegevorming en het uit te voeren programma.
Ook ? ?de ?17 "Sustainable Development Goals" en documenten als "het Handvest ?van de aarde", zijn ?heel geschikt om te
verwerken bij uw poging burgers meer te betrekken bij duurzaamheid en hun persoonlijk ontwikkeling. Blijvend leven in vrede
kan ?alleen als mensen werkelijk wezenlijke dingen samen doen, elkaar respecteren en waarderen.
De verkiezingsdag, ?21 ?maart nadert, vandaar een oproep tot veiligheid in de breedste zin, voor ieder met de aarde.
Gisteren was het 65 jaar geleden dat een enorme ramp ons lage land aan de Noordzee trof.
Daarbij is het watergevaar van onderen onderschat, en bij het vaststellen van de ?oorzaak van deze ramp is te weinig gebruik
gemaakt van kennis over het ?gedrag van waterdeeltjes in diverse bodemsoorten, zand en kleisamenstellingen van dijken en hun
ondergrond.
Veiligheid in Nederland kan vergroten door het watergevaar van onderen ?te erkennen. Kiezen voor een heel andere aanpak: het
herbebossen van hele stroomgebieden, zodat niet de dijk omhoog hoeft, maar het water omlaag gaat. Misschien speelt dit niet zo
in uw gemeente, maar elke gemeente ligt wel in een stroomgebied. Daarin is het belangrijk niet alleen ?water schoon te maken,
maar het ook schoon te houden. Met de mond belijden we dit al.
Hoewel uw gemeente misschien niet beneden de zeespiegel ligt of in rivierengebied, alle gemeenten hebben te maken met de
aanpak van dijkveiligheid en de noodzaak tot herbebossen. Een dijk wijkt niet alleen door waterdruk van opzij en ?door
wateroverslag, maar ook ?door de processen van water en grondmechanica, water en zand interactie (ver) ?onder en in de dijk. ?
?
Reeds lang maken mensen zich zorgen omdat het ?erop lijkt dat u, overheid, de urgentie niet voelt om afdoende ?maatregelen te
nemen. Dit komt mede door ons systeem, waarbij ieder ?geneigd is ?die argumenten op te pakken ?die passen bij een al
vooringenomen standpunt. ?We zouden een omslag moeten maken als leven wij ?in een ?oorlogseconomie. U kent waarschijnlijk
de alternatieve ?"Troonredes" geformuleerd ?vanuit de Stichting "Urgenda". ?
Het gaat erom niet alleen ?een wervend perspectief te bieden tegen bijvoorbeeld ?te veel kaalslag (bomen verdwijnen) te veel ?
plastic, nietafbreekbare ?overvloedige ?verpakking, te veel armoede en sociale ongelijkheid, te veel pesticiden en herbiciden, te
weinig oprechte betrokkenheid, te veel (kunst) mest, te weinig creativiteit en waardering. Het ?gaat erom ?nu plannen te maken
en die uit te voeren.
Wilt ?u met ons op zoek naar concrete manieren om de donuteconomie, ?zoals die wordt beschreven door Kate Raworth, ?
praktisch vorm te geven? Wat betekent die verandering in de praktijk van het beslissen in uw gemeente? ?Wij willen u laten

weten dat alleen als we het denken over economie veranderen en ?die economie veranderen we kunnen werken aan integrale
veiligheid.
Uw gemeente doet waarschijnlijk al heel veel en wilt u ?meer samenwerken met buurgemeentes en alle inwoners, bijvoorbeeld
om, bij de introductie van de nieuwe "omgevingswet", deze zo toe te passen dat een grotere milieugebruiksruimte ontstaat. ?
Daartoe dient u uit uw concurrentiepositie te kunnen komen. ?Alleen dan wordt het veiliger. ?Dat betekent heel zorgvuldig
omgaan met de ruimte, groen, groen laten, beton groener maken, de humus herstellen. Het betekent meer ?dan het
beantwoorden van de vraag: hoe komt het meest geld binnen? Dat betekent proactief de ?mensen actief voorbereiden op wat
komen gaat. ?
Hoe kan die andere economie, gericht op integrale veiligheid, er uit zien?
Hoe brengt u die andere economie ?tot leven in uw gemeente?
Hoe vergroot uw gemeente de milieugebruiksruimte, zodat een veiliger ecosysteem ontstaat?
Bent u bereid nog meer een beroep te doen op alle politieke partijen, andere overheden om het nodige beleid met daadkracht te
ontwikkelen en toe te passen?
Wij wensen u een mooie voorbereidingstijd voor de verkiezingen, straks goede uitslagen en een collegeprogram dat ?staat als
een ?huis, ?met veel betrokken burgers, die allen hun leven zo opgewekt leven dat zij ?verantwoordelijkheid kunnen en willen ?
nemen.
Wij hopen van u te horen en elkaar te inspireren.
Hoogachtend, ?namens het bestuur,
Lies Visscher Endeveld
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