COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het is maandagavond en ik kom
net terug van de brandweerkazerne
Wanroij. We hebben afscheid genomen van Ineke de Bruyn-Geene en
ik heb haar de afgelopen zes jaar
leren kennen als een zeer betrokken en professionele vakvrouw. De
brandweer was voor Ineke meer
dan een hobby. Als voorzitter van
de personeelsvereniging kwamen
we elkaar niet alleen tegen op hoogtijdagen of met feesten en partijen,
maar helaas soms ook op moeilijke
momenten. Ineke is geen mooiprater, is altijd eerlijk en oprecht, zegt
waar het op staat en is altijd bereid
om te luisteren. En altijd stond het
belang van de brandweer en het
corps voorop. Jammer dat ze besloten heeft te stoppen, een gemis
voor het corps, maar meer nog een
gemis voor onze inwoners. Dus
een afscheid met gemengde gevoelens, maar vooral met veel respect.
Wat goed was om te zien op deze
avond is dat de sfeer zo goed is.
En met vier nieuwe enthousiaste
leden is ook weer de noodzakelijke
continuïteit gewaarborgd. Bij dit
soort gelegenheden wordt toch nog
steeds gesproken over de gevolgen
van de regionalisering. Sommige

ontwikkelingen zijn een verbetering, prachtig om te zien dat er een
GWT auto (vakjargon voor grootwatertransport auto) in Wanroij staat.
Toch een nieuwe en mooie uitdaging. Nadeel is dat daardoor misschien de jaarlijkse brandweerreis
van de personeelsvereniging niet
meer door kan gaan. En Ineke zou
Ineke niet zijn om dit toch nog even
onder mijn aandacht te brengen en
te vragen of ik daar misschien iets
aan kan doen. Het meest gemakkelijke is dan om te zeggen dat ik dat
wel even doe. Maar ik ben niet van
de gemakkelijke of loze beloften.
Natuurlijk vind ik dat dit eigenlijk
gewoon zou moeten kunnen, maar
eerlijker of reëler is het, dat ik het
bespreekbaar maak, en niet dat ik
het wel even fiks. Wat anders. Het
corps is al druk doende met de organisatie van de brandweerwedstrijden. Locatie en scenario blijven nog
even geheim. Maar reserveer wel 12
maart in uw agenda. Altijd leuk en
interessant om even te gaan kijken
en vooral leuk voor al die brandweermensen (vrijwilligers) die zich
inzetten voor onze veiligheid.
Het afgelopen weekend stond voor
het college in het teken van de
pronkzittingen. Prachtige avonden.
Wij hebben Sint Anthonis en Stevensbeek bezocht. Stevensbeek was
volgens mij uitverkocht. Sint Anthonis niet. Dat is toch jammer. Want
carnaval is een heel mooi feest, het
staat bol van tradities, het is cultuur
historisch erfgoed en leuk om met
vrienden, familie, de straat of buurt
mee te maken. Nog twee weken en
dan is het zo ver. Maar eerst deze
week nog een raadsvergadering en
morgen crisistraining op het gebied
Openbare Orde en Veiligheid met
het college en de nieuwe managers.
Goed en noodzakelijk om te doen,
maar laten we hopen dat we het
nooit nodig zullen hebben.
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