COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De raadsvergadering verliep
donderdagavond voorspoedig.
Maar ondanks het feit dat er
niet veel bespreekpunten op
de agenda stonden werd het
toch een bijzondere raadsvergadering. Raadslid Jansen heeft
aangegeven dat hij SAN gaat
verlaten en verder gaat als eenmansfractie.
Vrijdagochtend bracht het voltallig college een bezoek aan het
Groente- en fruitbedrijf van Van
Welie in Stevensbeek. Wij spraken daar met twee generaties,
vader, moeder en zoon Van Welie
over plannen voor de toekomst.
Trots lieten zij ons de destilleerketel zien waarmee alcohol uit
restfruit kan worden gewonnen.
Wij zijn blij met deze ondernemers en dit nieuwe pareltje
onder de vele streekproducten
die onze gemeente al kent.
Er gaan buiten wat geruchten
rond dat er wellicht plannen zijn
dat de brandweerkazerne van
Sint Anthonis gaat verdwijnen
of verplaatst gaat worden. Het
gaat voor deze column te ver
om de precieze herkomst van dit
verhaal te achterhalen. Vanaf
2010 is er sprake van een regionale brandweer. Bijna alle open
eindjes die bij zo’n fusietraject
aan de orde komen zijn inmiddels afgerond. Twee belangrijke
zaken staan nog open. De eerste is de nieuwe verdeelsleutel
en het andere belangrijke punt
waarover nog besluitvorming
over moet plaatsvinden betreft
de huisvesting. Nog niet alle

brandweerkazernes in de regio
zijn overgegaan naar de nieuwe
organisatie. Daaraan ten grondslag liggen goede argumenten.
Wel hebben de bestuurders afgesproken dat er op niet al te lange
termijn ook het huisvestingsplan
afgerond moet worden. Voor alle
duidelijkheid het betreft hier dus
de overdracht van de kazernes
van gemeenten naar de regionale brandweer. Gezien het dekkingsplan (in relatie tot de aanrijtijden) staat de locatie van de
kazerne in Sint Anthonis (en ook
Wanroij) niet ter discussie.
En het is de week voor carnaval.
Het college is in volle voorbereiding voor de sleuteloverdracht.
Ik hoop de prinsenparen ook.
Immers, het is niet vanzelfsprekend dat prinscarnaval zonder
enige goede raad en ballotage de
sleutel van de gemeente krijgt.
Meteen de nuancering. Volle
voorbereiding is voor wat betreft
onze inbreng zwaar aangezet.
En het valt natuurlijk helemaal
in het niet ten opzichte van de
werkzaamheden en voorbereidingen van alle bouwers van de
carnavalswagens, de verenigingen en horecaondernemers en
de carnavalsvierders. Voor de 18minners geldt ook dat met carnaval dat alcohol drinken uit den
boze is. Niet doen dus! Voor het
overige blijft ons beleid dat we in
goed overleg met de optochtcommissies geen regels gaan maken
om wat toch al niet mag nog eens
extra te verbieden. We willen er
een leuke en mooie carnaval van
maken. Geen controles om de
controles. Maar als er sprake is
van onveilige situaties, agressief
gedrag of overlast dan moeten
we dat met elkaar niet willen en
wordt er ingegrepen. Het is in
de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van iedereen. We
hebben in onze regio een goede
reputatie met weinig overlast,
weinig vernielingen en veilige
optochten. Voldoende positieve
ervaringen en vertrouwen om
ons op te maken voor een mooie
carnaval. Alaaf!
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