COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Nog twee raadsvergaderingen en
dan komt de raad pas in september
weer bijeen. Dat wil niet zeggen dat
het nu al rustiger wordt en zeker niet
voor onze raadsleden. De voorjaarsnota 2016 (eigenlijk de basis voor de
begroting van 2017), het financieel
jaarverslag 2015, het geurbeleid, de
reparatie van het bestemmingsplan
buitengebied, de voorbereiding
van de structuurvisie kernen en de
toekomstige samenwerking in het
Land van Cuijk staan allemaal nog
op het programma. Op verzoek van
de raad zijn enkele onderwerpen,
die eigenlijk pas na het zomerreces gepland stonden, naar voren
verschoven. Dat is goed, met name
omdat de raad dat niet voor zichzelf
doet, maar om sneller duidelijkheid
voor onze inwoners te verkrijgen.
Daarmee legt de raad niet alleen
de lat hoog voor de ambtelijke
organisatie, die het allemaal moet
voorbereiden, maar zeker ook voor
zichzelf. En wat nogal eens vergeten
wordt, is het feit dat het raadswerk
voor bijna alle raadsleden een taak
is die naast de reguliere werkzaamheden of naast het runnen van het
eigen bedrijf uitgeoefend wordt.
Het valt mij altijd weer op dat onze
raadsleden de stukken goed voorbereiden. Daarnaast worden er in
onze gemeente, maar ook in het
Land van Cuijk en Brabant NoordOost diverse informatieve bijeen-

komsten georganiseerd en proberen
ze ook nog aanwezig te zijn bij heel
veel activiteiten in onze gemeente.
Een niet geringe prestatie!
Tussen al het werk door mocht ik
nog twee diamanten huwelijksparen bezoeken. In Oploo mocht ik
het echtpaar Fransen-Van Keijsteren feliciteren en in Wanroij het
echtpaar Cornelissen-Claassen.
Zestig jaar samen lief en leed delen.
Zestig jaar elkaars maatje zijn en
samen ouder worden. Steeds weer
geniet ik van die bezoeken, van de
gastvrijheid, van de verhalen en
van de levenswijsheid. En steeds
weer merk ik dat tegenwoordig
zoveel zaken vanzelfsprekend zijn,
die vroeger echt niet voor iedereen
weggelegd waren. Daar kan mijn
generatie en zeker de generatie van
mijn kinderen écht wat van leren.
Maandagochtend was het hele college bijeen om de handtekeningen
te zetten voor LVCNET. De ambassadeurs Jos Hendriks en Doreen de
Hoog (inderdaad ook raadslid!),
waren daarbij namens LVCNET
aanwezig. Wethouder Roos Aben
en ik hebben getekend voor onze
eigen thuisaansluiting en Ingrid
Voncken heeft getekend voor de
aansluiting van het gemeentehuis.
Zondagavond heb ik nog even snel
geïnformeerd of SVS meedeed aan
de Clubkasactie. En misschien heb
ik daarmee een andere vereniging in
Stevensbeek tekort gedaan, maar ik
vond wel dat we, nu we zo heerlijk
in Stevensbeek wonen, een Stevensbeekse vereniging moesten steunen.
En dan moet je een keuze maken.
Wat natuurlijk het allerbelangrijkste
is, is dat glasvezel in het Land van
Cuijk een succes wordt. Dat zowel
in de kernen als in het buitengebied,
voor jong en oud, voor particulieren
en ondernemers, kortom voor iedereen er snel internet beschikbaar
komt. Dat is echt heel hard nodig en
dat kan alleen maar door het samen
te doen. Tot 1 juli kan iedereen nog
inschrijven. Doen!
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