COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De veiligste gemeente van Noord
Brabant! Verleidelijk om jezelf als
“bevoegd gezag” op de borst te gaan
kloppen. Maar dat zou geen recht
doen aan al die mensen die daar
dagelijks écht voor aan het werk
zijn. Nu heb ik wel een bepaalde
allergie voor mensen met een grote
mond, mensen die zich agressief
gedragen, vernielingen aanrichten,
hun ogen dicht doen voor criminele
activiteiten of er zelfs een bijdrage
in hebben. Het is een verdienste
van een heel team van specialisten
(zoals politie, het OM, hulpverleners e.a.) en last but not least van
u als inwoners! En wat gezegd moet
worden is, dat wij ondanks alle
ontwikkelingen met betrekking tot
de nationale politie, in al die jaren
een uitstekende samenwerking
hebben gehad met gemotiveerde
en goed geïnformeerde wijkagenten
en andere politiemedewerkers. En
soms moet je ook een beetje geluk
hebben. De verschillen, tussen de
eerste en de tweede positie (Mill en
Sint Hubert) in Brabant zijn marginaal. Het gaat er natuurlijk ook niet
om of we nu plek 1 (leuk voor de PR)
of de 10e van Brabant zijn. Waar
het om gaat is dat het hier veilig en
goed leven, wonen en werken is.

En als we ons dat laatste wat vaker
realiseren, dan is het niet alleen volgens de statistieken goed, maar dan
voelen we dat ook zelf en dragen we
dat ook vaker uit.
Het was weer een mooi weekend,
maar dan in spreekwoordelijke zin.
De alinea over het slechte weer is
bij deze geschrapt. Maar met een
nieuw en prachtig openluchttheater in Oploo, met de onthulling van
de naam “De speultuin”, met het
begin van een mooi theaterseizoen,
kon het weekend eigenlijk al niet
meer stuk. De ondernemers van
Oploo schonken 3.000 euro, waarmee er in die middag opeens 25.000
euro beschikbaar was. Eerder die
middag zorgden Jacqueline en
Robert Verhofstad samen voor een
kippenvelmoment. De begroting
was bestudeerd, ze waren samen
tot de conclusie gekomen dat er
met 22.000 euro een gezonde financiële basis is, en de ambities van
oud-burgemeester Jos Verbeeten
én alle vrijwilligers van De Speultuin kunnen waargemaakt worden.
Zij overhandigden een cheque van
maar liefst 22.000 euro aan Jos Verbeten om de volgende stap te kunnen zetten. Echt kippenvel en groot
respect. Met een zeer komische act
van Mark van de Veerdonk en een
prachtige bijdrage van Muziekvereniging Excelsior Oploo kon de
middag al niet meer stuk. En toen
mocht ik Tiny Hendriks namens
ZM de Koning in het zonnetje zetten en hem volledig verdiend, voor
zijn enorme inzet voor Oploo en zijn
tomeloze energie en positivisme, de
versierselen opspelden die horen
bij de Koninklijke Onderscheiding
van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een weekend met een gouden
randje niet alleen voor Oploo, maar
voor heel onze gemeente.
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