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Over Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk
Goed-Aardig is begonnen als vrouw en milieugroep, opgericht tijdens een milieumarkt,
georganiseerd door het Vrouwenoverleg Heemskerk. Na een tijd kwamen er ook mannen
in de groep en werden wij een milieudefensiegroep. Wij stonden erop onze naam GoedAardig te behouden. In 2009 vieren we ons 20 jarig bestaan. In die 20 jaar is de
belangstelling voor het milieu gegroeid, weggezakt en weer herleefd. Wat 20 jaar
geleden nog bijzonder was en waarover gelachen werd als het werd aangekaart, is nu
gemeengoed geworden. Dat maakt actievoeren moeilijker. We moeten nu aandacht
vragen voor de grote problemen. Dat valt niet altijd mee voor een kleine groep met een
hoge gemiddelde leeftijd. Maar we doen ons best.

Goed-Aardig in 2008
In 2008 overleed plotseling ons enthousiaste lid Berry
Aronius. Zij was in de loop van het jaar nog te zien op foto’s
van Milieudefensie gekleed als Klimaatheld. Dit verlies maakt
ons actieve groepje weer kleiner.
Desondanks probeerden Ilse, Joop, Tineke, Marianne en
Joke op allerlei terrein mee te blijven doen. We deden dat
soms als deelnemer van het platform Heemskerk Kijkt Verder (Millenniumdoelen) en het
Vrouwenoverleg Heemskerk (thema-avond Waterschappen). Met de gemeente
Heemskerk en de milieudienst IJmond bespraken we onze activiteiten. We bezochten de
vergaderingen van de commissie ROM (milieu) en bereikten dat de Lokale Agenda 21
werd opgenomen in het Milieubeleidsplan en op de website van de gemeente.
Met de gemeente werd gesproken over het pilotproject voor inzameling van plastic
flessen en de plaatsing van blikvangers, over de Nacht van de Nacht en het voorkomen
van afval bij de plaatselijke harddraverij. Ook over de komst van een NME centrum in de
kinderboerderij die in de nieuwjaarsnacht met dieren en al afbrandde, werd met de
gemeente overlegd.
In 2009 zal Goed-Aardig 20 jaar bestaan. Er is afgesproken dat ook gedurende dit
jubileumjaar de gemeente zal samenwerken met ons. Het weer herstellen van de traditie

van de jaarlijkse energiebeurs te Heemskerk is onze steeds intenser gekoesterde wens
daar de ontwikkelingen op dit vlak in onze gemeente momenteel niet bijgebeend worden.
Andere contacten waren er met het Cos over de Wereldatlas, met Westerhout Blijft
over de aanleg van de Westelijke Randweg,(die alle procedures heeft doorstaan en
helaas zal worden aangelegd). Contacten waren er ook met Duinbehoud, de
Milieufederatie en zijdelings met de Milieuraad Velsen.
Erg veel tijd is door Joop Floor, als Cros bewonersvertegenwoordiger, besteed aan
Schiphol. De resultaten en de gebeurtenissen rondom de Alderstafel waren negatief
voor Heemskerk en de IJmond. Wij werden vanwege onze mening, die over meer ging dan
alleen geluidoverlast, geweerd uit het bewonersplatform. Maar ook andere leden van dit
platform, zelfs betrokken bij de Alderstafel, hebben zich uiteindelijk actief gekeerd
tegen de uitkomst van de Alderstafel. Joop bemoeide zich ook met de ecologische
verbindingszone en andere natuur-aangelegenheden.

Een groot succes was de herstart van de Wereldwinkel.
Goed-Aardig was medeorganisator van een
handtekeningenactie om de Wereldwinkel in onze
Millenniumgemeente te behouden. In mei ging met steun van
gemeente, bedrijven en donateurs de deur van een mooi
pand in het centrum open. Wij verbonden in het kader van
Aardedag en de Klimaatactie aan deze opening een actie. Bij
onze pas weer geverfde Moeder Aardebol deelden we een
honderdtal boompjes uit aan klanten om in eigen omgeving
te planten.
Ons werd ook gevraagd om een beschrijving te leveren van onze Goed-Aardigboom en de
FSC-boom bij het raadhuis voor het uit te geven bijzondere-bomenboekje van
Heemskerk. Wij betreuren dat er voor bomen, niet vermeld op een lijst met waardevolle
bomen, geen kapvergunning meer nodig is.
Samen met het Vrouwenoverleg verzochten we de provincie om de al jaren gewenste
busverbinding mogelijk te maken tussen het centrum en het station van Heemskerk. Dit
zou voor mens, milieu en maatschappij een goede zaak zijn. Ook de gemeente vecht
hiervoor tot nu toe zonder succes.
Joke werd gevraagd om mee te denken over het nieuwe verkeersstructuurplan.
Marianne werd geïnterviewd door de plaatselijke krant en door het blad van
Milieudefensie en was te horen bij Kassa over kernenergie. Zij was actief bij de
vacantiebeurs, bij de indiening van het burgerinitiatief, bij de bouw van een dijk in Den
Haag, in Brussel met weet-wat-je-eet, bij megastallen als Miss Piggy, non Flying
Dutchman, Klimaatheld en Plofkip. Zij danste op het Dierenbal.
Verder voerden we actie voor de Klimaatwet, we plaatsten een gasmasker om het beeld
van Maerten van Heemskerck. We verzamelden handtekeningen voor de Klimaatwet op

de Dag voor de Ouderen en op de Make a
Difference day. De Dag van de Dialoog gaf ons de
gelegenheid om met anderen te spreken over
duurzaamheid.
In het kader van de Millenniumdoelen stonden we
tijdens Wereldarmoededag op tegen de armoede
met een slingeractie in en voor de Wereldwinkel.
We namen deel aan Earth Alarm en onderzoek
naar tuinmeubelen, deuren en vloeren. We telden
de Ekoproducten in de supermarkten in Heemskerk
en Beverwijk. We werden op de hoogte gehouden van de milieuvergunning van Corus en
waren blij met het verdwijnen van de ammoniaktreinen.
We genoten van de actieve ledendag, ons uitje naar Blijdorp met
de tentoonstelling van Milieudefensie. Trots zijn we op de
uitreiking van het Groene Lintje door Groen Links op
Wereldmilieudag. Ter gelegenheid van ons 19 jarig bestaan
maakten we ons jaarboekje:
“Negen-tien, wie niet wegwerpt is gezien”.
Een eenvoudige vraag van Joke tijdens de vergadering van Fortis werd door Femke
Halsema gekozen als moment van het jaar.
Omdat een website een grote wens is bezochten we de trainingsavond website maken
van Milieudefensie. We zijn bang dat we nog een training nodig hebben.
Deelname aan de Kerstmarkt en fakkeloptocht ter viering van de Dag van de
Mensenrechten zorgde ervoor dat we niet aanwezig konden zijn op het kerstdiner van
Milieudefensie. Met de jaarwisseling gaven we de gemeenteraad een gelukwens met een
opsomming van de milieu-onderwerpen die ten tijde van onze oprichting in 1989 nog geen
rol speelden. Wij verheugen ons op ons jubileumjaar en proberen daar meer leden van
Milieudefensie bij te betrekken.

