Rijst taboe in trouwzalen Vriezenveen
Van onze correspondent
VRIEZENVEEN-Ben W van Vriezenveen hebben besloten dat er na afloop van een trouwerij in de trouwzalen
geen rijst of confetti meer mag worden
gestrooid, aldus loco-secretaris W. Balkema.

De grote partijen rijst en confetti geven veel extra werk bij het opruimen.
Ook wordt het strooisel in de vloerbedekking getrapt. Volgens Balkema is
rijst bovendien voedsel waar niet zomaar mee gestrooid mag worden. Verder trekt de rijst ongedierte aan.
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'Kunst uit Almelo' laat weer eens
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Ratten
KAMPEN - Op diverse plaatsen
in de Kamper binnenstad worden
ratten gesignaleerd. De bestrijding
van de dieren in het hoofdriool vindt
plaats op de hoek van de Buiten
Nieuwstraat/Botervatsteeg. De overlast wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door kapotte regenafvoeren, waardoor een open verbinding ontstaat
met het hoofdriool. Dat blijkt uit
een interne mededeling van de gemeente Kampen aan de gemeenteraad.
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ALMELO - Een reclamezuil van Primafoon In de City-Promenade
was onlangs het doelwit van een enorme zwerm bijen. In <en mum
van tijd zag het felgekleurde object zwart van de inseclen. Dit had direct tot gevolg, dat de City-Promenade ter hoogte van Primafoon
evensnel zwart zag van de toeschouwers. Om de bijen te verwijderen
schokelde de politie een imker in. Deze veegde een deel van de bijen,
ve
waaronder de koningin, op vakkundige wijze in -een bijenkorf. De
rest van de bijen volgde vanzelf. Achteraf bleek het om een compleet '
uitzwermend bijenvolk te gun die een nieuwe koningin had.
(Foto: Monfr,d Hons Wo/rlg,mut/,)
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,,Den Haag moet ongedierte bestrijden"
DEN HAAG (ANP) - De lokale
Haagse GroenLinksfractie wil dat de
gemeente weer de bestrijding van
muizen, kakkerlakken en ander ongedierte in woningen betaalt. Het
weghalen van ratten was altijd al
gratis.
·
GroenLinks wil hiervoor op de begroting van Den Haag jaarlijks ruim
200.000 gulden reserveren. Dat staat in
een initiatiefvoorstel van de fractie aan
de gemeenteraad. Tot 1995 was het in
Den Haag gebruikelijk dat de stad op' draaide voor ongediertebestrijding in
woningen. Bezuinigingen maakten een
einde aan die regeling.

ln andere steden als Rotterdam en
Amsterdam moeten inwoners al jaren
de rekening zelf betalen. Alleen voor de
bestrijding yan ratten gaat de gemeentelijke portemonnee open, wegens de
zorgplicht die elke gemeente heeft. Ratten brengen besmettelijke ziekten over
en daarom is de volksgezondheid gebaat bij actieve bestrijding.
Rotterdam betaalt bij kakkerlakken
wel voor de helft mee aan de bestrijding. Het stadsbestuur is namelijk bang
dat als Rotterdammers het hele bedrag
moeten betalen, ze de beestjes laten zitten. Het Haagse GroenLinksvoorstel
heeft binnen die partij nog geen lande1ijke navolging gekregen.
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