COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Donderdagavond vond de raadsvergadering plaats. De vergaderingen kunnen gevolgd worden
via Peelstar FM, maar het is ook
wel eens interessant om de vergadering te volgen vanaf de tribune.
En dat is het leuke van Sint Anthonis. Want bij ons zijn er bijna altijd
geïnteresseerden en/of betrokkenen aanwezig. De vergadering
verliep vlot en constructief. Voorafgaand brachten de vrijwilligers
van de bibliotheek hun zorgen
onder de aandacht van de raad,
over de toekomst van de bibliotheek. Met de raad is afgesproken
dat op het moment, dat besluitvorming over de bibliotheek aan
de orde is, de petitie met handtekeningen bij de overwegingen
meegenomen zullen worden. Het
aanbieden van de petitie voorafgaand aan de raadsvergadering
was een goed moment om niet
alleen de gehele gemeenteraad
aanwezig was maar ook de pers.
Zo krijgen de aanbieders van
de petitie en al diegene die hun
handtekening hebben gezet, de
aandacht die hen toekomt.
Vrijdag en zaterdag vond de NLDoet actie van het Oranjefonds
plaats. Hierover heb ik al eerder
geschreven in de column. Het
blijft een mooi initiatief. Onze
wethouder Ingrid Voncken heeft
de gordijnen voor de scouting
vermaakt. De rest van het col-

lege heeft alle vrijwilligers die om
en in het scoutinggebouw druk
doende waren een hart onder de
riem gestoken. Ik heb later die
dag, samen met andere vrijwilligers van de Lions, in Groesbeek de
handen uit de mouwen gestoken
en het vakantiehuis van de Stichting Tante Lenie schoongemaakt.
Een lieve vrouw die tante Lenie,
met het hart op de goede plaats en
een Stichting die heel veel goed
doet.
Diezelfde dag hebben Roos en
ik, onafhankelijk van elkaar, nog
even de gemeentelijke dansdagen
bezocht. Dat is altijd een leuk en
gezellig evenement. Jammer dat
de uitnodiging wat laat kwam
en dat we al andere activiteiten
gepland hadden. Normaliter dans
ik even mee, helaas kwam ik daarvoor nu te laat. Wèl heb ik heb
de nieuwe dans op het liedje “De
vrouwen bij de bron” van Eggewies nog even kunnen bewonderen en daarna heb ik deze mooie
dag af mogen sluiten samen met
alle aanwezigen.
Op zaterdagochtend waren we
al voor 9 uur in Wanroij en hebben wethouder Roos Aben en ik
de vaardigheidstoetsen ofwel de
brandweerwedstrijden bekeken.
Post Wanroij had deze tot in de
puntjes verzorgd, met twee realistische scenario’s op locatie.
Aben in Wanroij stelde het bedrijf
beschikbaar voor een simulatie
met een persoonlijk ongeval bij
de biogasinstallatie en De Batavier zette zijn deuren open voor
een ongeval met brandend frietvet
en een ongeval in de bierkelder.
Ook nu weer een activiteit die niet
zonder hulp van heel veel vrijwilligers kan worden gehouden. De
dag eindigde met post Sint Anthonis op een verdiende tweede
plaats. Een hele mooie afsluiting
van een geslaagde dag. Hulde
aan post Sint Anthonis, hulde aan
post Wanroij, hulde aan Aben en
De Batavier en hulde aan al die
betrokken vrijwilligers.
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