De burgemeester neemt u mee ...
moeilijkheden om de inhoud te
begrijpen: onze medewerkers
altijd klaar staan voor een toelichting. En daarnaast moeten we
met elkaar meer moeite gaan
doen voor heldere, duidelijke en
begrijpelijke taal.

Beste lezer,
Op 13 maart brachten de
leerlingen van groep 6 van
De Hinkstap uit Wanroij een
kennismakingsbezoek aan ons
gemeentehuis. Ik merkte dat het
nog niet zo eenvoudig is om een
goed beeld te geven van wat we
doen, waarom, welke rol onze
gemeenteraad heeft en wat het
College van B&W doet. De open
vragen, niet alleen op het terrein
van besturen en werken, maar
zeker ook op het persoonlijke
vlak, zetten mij wel aan het
denken. Veel zaken die bekend
worden geacht, zijn niet zo vanzelfsprekend en het uitleggen in
heldere taal is niet altijd even
eenvoudig. Ik moet u bekennen
dat ik mij soms in eerlijkheid
afvraag of alle brieven die wij
versturen echt goed begrepen
kunnen worden door de ontvangers. Natuurlijk weet ik ook
dat iedereen geacht wordt de
wet te kennen. Maar wet- en
regelgeving, verordeningen en
ook (bezwaar-)procedures zijn zo
ingewikkeld geworden dat
iemand bijna jurist moet zijn
voor een juiste interpretatie.
Daar moeten we iets aan doen.
En weet, wanneer u een brief van
ons ontvangt en u ondervindt

Vrijdag en zaterdag stonden in
het teken van Nederland Doet! De
vrijwilligersactie van het
Oranjefonds. Ook in onze
gemeente vonden vele activiteiten plaats en dank aan alle vrijwilligers die hiervoor tijd en energie hebben vrijgemaakt. Ik heb
twee projecten bezocht.
De ontdektuin op de basisschool
Berg en Beek waar ouders het initiatief genomen hebben om de
tuin helemaal opnieuw in te richten en waarbij ook rekening
gehouden is met wensen van de
leerlingen. Bij Scouting St. Patrick
stond de actie in het teken van
het vervangen van een oud hekwerk en plaatsen van een nieuwe
afscheiding tussen de blokhut en
het terrein waarop de nieuwe
klimtoren staat. Hier waren het
de Gildebroeders uit Sint
Anthonis, die plichtsgetrouw de
aanwijzingen van Gertie Fransen
opvolgden. Zodat op korte termijn zowel door de leden van de
scouting alsook door voorbijgangers en andere geïnteresseerden
op veilige afstand, heerlijk buiten
geravot, gerend en gespeeld kan
worden. Want dat was het mooie
aan dit initiatief: het deel van het
terrein dat onderhanden genomen wordt, betreft openbare
ruimte. Deze vrijwilligers zetten
zich dus niet alleen in voor hun
eigen vereniging, maar voor
iedereen!
Met vriendelijke groet,
Marleen Sijbers, burgemeester.

