COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het is bijna april. Pasen is voorbij. De voorbereidingen voor het
referendum op woensdag 6 april
zijn in volle gang. Wij hebben
er bewust voor gekozen om ook
nu het normale aantal stembureaus in stand te laten. Enerzijds
omdat het niet passend is om op
voorhand al enige sturing op het
proces te hebben door een drempel op te werpen en het aantal
stembureaus te verminderen.
Anderzijds is dat voor ons ook
niet werkbaar. We hebben in elk
dorp in principe een stembureau.
Alleen in Sint Anthonis en Ledeacker hebben we op relatief korte
afstand drie stembureaus. Op
het gemeentehuis is het hoofdstembureau gevestigd. En om óf
in Ledeacker óf op het Hoogveld
de stembureaus te laten vervallen, leek ons niet wenselijk.
Vorige week hebben we in Boxmeer met alle vijf de raden een
bijeenkomst gehad over de
samenwerking en de toekomst
van het Land van Cuijk. Zo lang
de visies, de toekomstbeelden

en de meest wenselijke einduitkomst in een aantal gevallen nog
ver uit elkaar liggen, blijft het
moeilijk om met elkaar een duidelijke lijn uit te stippelen. We
kunnen het benaderen vanuit
de verschillen, maar ook vanuit
dat wat ons bindt. Voor sommigen gaan we nog niet ver genoeg,
maar buitenstaanders geven
ook aan dat het uniek is dat vijf
raden met enige regelmaat met
elkaar in gesprek gaan over verschillende en uiteenliggende
thema’s. Ook behandelen we in
onze raden met grote regelmaat
voorstellen als resultante van de
samenwerking. Er gebeurt dus
meer dan we misschien altijd
laten zien. Voor dit moment zijn
we er nog niet uit en het wordt
vervolgd.
Vanaf 1 april gaan we werken
op afspraak. Dit om tegemoet te
komen aan de wens van heel veel
inwoners. U kunt dus vanaf 1
april via de website een afspraak
maken met een medewerker op
het gemeentehuis op een tijdstip dat in uw agenda past. Geen
wachttijden meer aan de balie
en u heeft het gesprek met de
ambtenaar die zich eventueel al
heeft voorbereid op uw vraag of
wensen.
Maar, natuurlijk is en blijft het
mogelijk spontaan naar het
gemeentehuis te komen. Dit kan
om alsnog een afspraak in te
plannen maar ook, en dan loopt
u wel het risico even te moeten
wachten, via de receptiebalie
een nummer te trekken voor een
gesprek met een van onze medewerkers.
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