De burgemeester neemt u mee ...

Beste lezer,
Een dag extra in het jaar en toch
nog bijna te laat met mijn wekelijkse column schrijven... Zo blijkt
maar weer, tijd is relatief.
U heeft het waarschijnlijk ook
gehoord of gelezen. Het
Schmallenbergvirus is in onze
gemeente aangetoond. Dat is
natuurlijk nieuws. Immers, elke
uitbraak en zeker van een
nieuwe en relatief onbekende
ziekte moet met zorg gevolgd
worden. Vroeggeboortes, misvormingen, dood of gevolgen voor
het dierenwelzijn in de breedste
zin van het woord zijn altijd
negatief. Volgens de wetenschap
hoeven we ons geen zorgen te
maken over zoönose (besmetting
van dier naar mens).
Vanuit de ondernemer bezien
betekent dat een uitbraak ook
negatieve gevolgen heeft voor de
bedrijfsvoering en dus de
bedrijfsresultaten. Ik geloof
oprecht dat de meeste agrarische
ondernemers, zeker die met vee
of levende have, zich in de eerste
plaats bekommeren om hun dieren en het dierenwelzijn.
Ik heb contact gehad met de
ondernemer waar het
Schmallenbergvirus geconstateerd is. En zonder de gevolgen
en de zorgen te willen bagatelliseren kunnen we ook zeggen dat
het in dit geval (nog) meevalt.

Natuurlijk betreuren we dat het
virus is aangetoond, maar gelukkig is wel bekend dat de koeien
na besmetting een natuurlijke
immuniteit ontwikkelen en vanaf
dat moment op natuurlijke wijze
beschermd worden. De dieren
kunnen dan (gelukkig) weer
gezonde kalveren of lammeren
ter wereld brengen. Nu maar
hopen dat het tot één geval
beperkt blijft.
Het rhinovirus bij paarden is nu
ook actueel. Ook dat nieuws volgen wij natuurlijk. En ook daar
zijn het de zorgen die de paardenhouder of paardenliefhebber
heeft over zijn of haar dier(en) die
ons bezighouden. En de gevolgen
kunnen heel groot zijn. Want
behalve luchtwegproblemen of
abortus kan het ook verlammingsverschijnselen tot gevolg
hebben en kunnen volwassen
dieren hieraan dood gaan. In een
gemeente waar zoveel liefhebbers
zijn van paarden en de paardensport kan ik mij voorstellen dat
het de gemoederen bezighoudt.
Laten wij hopen dat het meevalt
nu we aan de vooravond staan
van een mooie lente en zomer.
Want als je buiten komt, dan
hoor je het al aan de vogels, je
voelt het aan de temperatuur en
je ziet het al aan het gras en de
bomen. De lente komt er aan, hoe
prachtig het ook is om te genieten van sneeuw- en ijspret.
De lente begint officieel op 21
maart, maar meteorologisch al
op 1 maart. En aangezien ik de
lente één van onze mooiste
seizoenen vind, begint die voor
mij op 1 maart. Heerlijk!
Met vriendelijke groet,
Marleen Sijbers, burgemeester.

