COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Vorige week een primeur. Zowel
voor onze organisatie, voor mijzelf en ook voor onze inwoners.
Het eerste spreekuur van het College heeft namelijk plaatsgevonden. En dat is voor iedereen best
wel spannend. Wie komt er, wie
moet er vanuit onze organisatie aanwezig zijn, waarover gaat
het, welke voorbereiding wordt
er verwacht c.q. is er nodig en
welke verwachtingen zijn er over
en weer nadat het gesprek heeft
plaatsgevonden? Ik heb op alle
vragen nog geen antwoord. Dat is
misschien ook nog niet nodig. We
hebben als College gezegd dat we
het gewoon gaan doen en dat het
een kans moet krijgen. Belangrijk
is dat onze inwoners weten dat de
burgemeester en de wethouders
altijd de bereidheid hebben om
met elkaar in gesprek te gaan.
We zijn ervan overtuigd dat die
bereidheid, het gesprek, altijd
leidt tot wederzijds begrip. Maar
goed, één zwaluw maakt nog
geen zomer. De mogelijkheid is er
nu, de verwachtingen zijn hoog,
nu moeten we het waarmaken.
Iets heel anders, aankomende
vrijdag en zaterdag is het NL
Doet. Het Oranje Fonds organiseert dit jaarlijks, dit jaar op 11 en
12 maart, samen met duizenden
organisaties in het land. Het is

de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Ook in onze gemeente
zijn er weer vele initiatieven. Initiatieven waar heel veel mooie
projecten en vrijwilligers in de
schijnwerpers gezet worden.
Het stimuleert velen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. U en ik weten dat
vrijwilligers het kloppend hart
van de samenleving en van vele
sociale initiatieven zijn. Kijk even
op www.nldoet.nl onder klusaanbieders. Hier geeft u de postcode
in en dan ziet u meteen wie welke
klus in de aanbieding heeft. En,
ook belangrijk, of er nog vrijwilligers nodig zijn. Wie weet komen
we elkaar nog tegen, want samen
met mijn beide collega’s Roos en
Ingrid bezoek ik ook wat projecten in onze gemeente. NLdoet is
een mooie impuls voor de leefbaarheid en voor onze verenigingen en instellingen iets moois te
realiseren. Tot slot: een pluim
voor alle vrijwilligers!
Welke vrijwilligers ook een pluim
verdienen zijn de mensen van
het Platform Gehandicapten Sint
Anthonis en een heel veel mensen van de bosgroep en houtbewerking van Bronlaak. Zij zijn
samen druk doende om van het
initiatief “wandelroutes voor
iedereen” een succes te maken.
Het college was uitgenodigd om
samen met de makers de eerste
twee resultaten te onthullen. Een
prachtig bankje en een prachtige
picknicktafel. Klasse en vakwerk!
Dit initiatief ontving een cheque
van maar liefst 500 euro van het
Goede Doelen Fonds van Dela.
Maar daarmee zijn ze er nog niet
en ik ben ervan overtuigd dat u
er nog veel van zult horen en nog
belangrijker dat alle routes straks
voorzien zijn van mooie en functionele rustplaatsen. Hulde aan
het PGSA en hulde aan Bronlaak!
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