COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Het is lente. Heerlijk. Je ziet heel
veel mensen buiten de tuin op
orde brengen. De bomen zie je
bijna letterlijk uitlopen en het
nieuwe groen geeft weer kleur. En
opeens zie je allemaal vogeltjes in
de tuin die druk aan het foerageren zijn of af en aan vliegen met
takjes om een nest te bouwen. Ons
mezenkastje is alweer bewoond.
Leuk als er straks jonkies inzitten.
In veel van onze kernen zijn activiteiten zichtbaar vanwege de
Landelijke Opschoondag. Onze
wethouder Ingrid Voncken heeft
afgelopen zaterdag samen met
veel vrijwilligers, de Boezels (kinderen van de knutselochtend)
en hun begeleiders, inwoners
en dorpscoöperatie Samen1Westerbeek gewerkt om Westerbeek
samen op te ruimen. Het was
gezellig en: vele handen maken
licht werk.
Vanavond vindt de evaluatie van
carnaval plaats. Laten we positief
beginnen. Carnaval leeft in alle
dorpen, we hebben overal nog een
optocht, er vinden gedurende de
carnaval op veel plaatsen leuke
activiteiten plaats voor jong en
oud, er zijn veel mensen die carnaval vieren, er zijn veel vrijwilligers en de sfeer was goed. Wel een
kleine maar. Er wordt steeds meer
en zichtbaarder alcohol genuttigd
en ook het geluid baart ons zor-

gen. Als ouders en grootouders
hun kinderen of kleinkinderen
niet meer meenemen vanwege het
geluid, dan moeten we ons afvragen of we nog wel op de goede
weg zijn. Vele deelnemers hebben
zelf oorbescherming in. Dat is verstandig, want van luide muziek
kun je doof worden. Volgens een
recent Brits onderzoek zou bijna
20% van de jongeren tussen 18 en
25 jaar gehoorproblemen hebben.
Een andere enquête kwam voor
mij tot de verrassende vaststelling
dat gehoorproblemen als de voornaamste bron van ‘lichamelijke
beperking’ worden gezien, ook
door jongeren. Een beschadiging
van het gehoor uit zich aanvankelijk als oorsuizen (tin-nitus),
als een druk- of pijngevoel in het
oor of als een verminderd gehoor.
“Meestal treden die verschijnselen zo onduidelijk en zo geleidelijk op, dat men de beschadiging
niet opmerkt. Het is pas na jaren
dat men de werkelijke schade kan
vaststellen,” zo zeggen de deskundigen. Het schijnt zelfs zo te zijn
dat wanneer je de gehoorbeschadiging opmerkt het al te laat is. Dit
soort gehoorverlies kan namelijk
niet meer hersteld worden. Voorkómen van de beschadiging is
het enige wat helpt. Nu treedt dit
volgens mij echt niet alleen op als
je naar de optocht gaat kijken en
ik zie mijn eigen jeugd ook met
oortjes in of koptelefoons op rondlopen. En ook op grote feesten
staat het geluid vaak zo hard dat
je zonder metingen weet dat het
niet gezond is... Maar goed, terug
naar de carnavalsoptochten. Als
de deelnemers zelf al met gehoorbeschermers moeten rondlopen,
dan kan het voor het publiek niet
prettig of gezond zijn. Bij onze
rondgang tijdens de carnaval hebben vele omstanders er iets van
gezegd of opmerkingen overgemaakt. Goed om het daar eens met
elkaar over te hebben.
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