COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Verkiezingen. Een referendum.
Voor ons als gemeente, of als uitvoerder, maakt het niets uit. Of er
nu verkiezingen zijn vanwege het
feit dat u na vier jaar opnieuw een
keuze mag maken wie uw volksvertegenwoordiging wordt, of
vervroegde verkiezingen vanwege
de val van een kabinet, of een
referendum, het werk en de organisatie blijft precies hetzelfde. Of
we wel of niet achter de vraagstelling staan is ook niet relevant.
Wij stonden voor de opgave om
het zo te organiseren dat diegene
die wilde stemmen ook daadwerkelijk de gelegenheid kreeg
om te stemmen. De opkomst was
boven de 30%, u heeft gesproken
en het ligt nu in handen van het
kabinet om hier op een goede
manier invulling aan te geven.
Blijft het feit dat zo’n verkiezingsdag een hele mooie dag is. Er zijn
veel mensen onderweg, je komt
veel mensen tegen, de leden van
het stembureau geven positieve
feedback, vrijwilligers vinden het
leuk om een bijdrage te leveren en
betrokken te worden bij zo’n dag.
En de stembureauleden pakken
het serieus op. Ik kwam met mijn
stembiljet en had een volmacht,
daar ontbrak de handtekening
van de volmachtgever. En ook ik
kreeg de keuze voorgelegd: of de
handtekening alsnog laten zetten, of alleen mijn stem uitbrengen. Ze dachten eerst nog dat het
een test was, maar eerlijkheid
duurt het langst, het was gewoon
onoplettendheid.
Regelmatig bezoek ik de brand-

weerwedstrijden
of
vaardigheidstoetsen waaraan brandweerlieden uit onze gemeente
deelnemen. Zo ook afgelopen
zaterdag in Ravenstein. Het was
een realistische oefening, onze
ploeg deed het goed en ‘s avonds
gingen zij met een zevende plaats
naar huis.
Begin vorige week werd ik op het
laatste moment gevraagd om mee
te werken aan een interview van
Omroep Brabant. Het interview
vond plaats voor de smederij van
Juul Baltussen in Westerbeek.
Omroep Brabant was ter ore gekomen dat hier een prachtig kunstwerk, wat ik al eerder had mogen
bewonderen, in elkaar gezet zou
worden. Een “Bosch-troon” ter
gelegenheid van het Jeroen Bosch
jaar. Een troon van maar liefst 8
meter hoog, waar vakmanschap
en kunstenaarschap hand in hand
gaan. Toegankelijk, kunstzinnig
en heel actueel. Deze week wordt
de troon voor het gemeentehuis
geplaatst zodat u deze, tijdens de
open atelierroute, die op zondag
17 april start, ook kunt bewonderen. En we gaan ons best doen om
de troon in Den Bosch te krijgen
zodat nog veel meer mensen de
troon kunnen bekijken. Nu heb ik
meteen een bruggetje naar aankomend weekend. Op zondag 17
en zondag 24 april kunt u, samen
met heel veel andere geïnteresseerden uit onze gemeente maar
ook van daar buiten, de 20 open
ateliers en galeries bezoeken. En
goed voor u om te weten dat het
niet alleen draait om onze Juul,
maar om alle leden van de Kunstkring. Naast hun eigen werk hebben veel kunstkringleden ook een
collega-kunstenaars uitgenodigd.
Dus er is weer veel te zien, de kwaliteit is hoog, de kunst toegankelijk en de gastvrijheid groot. We
verwachten heel veel bezoekers
en u bent van harte uitgenodigd.
Vanaf 11.00 uur staat de koffie
klaar. In het gemeentehuis is van
alle deelnemers één werk te zien
en met een route met deelnemerslijst gaat u vervolgens op pad in
onze prachtige gemeente.
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