COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Terwijl ik de column aan het schrijven ben, komen er steeds meer
berichten over de enorme wateroverlast in Nederland en meer specifiek
hier in Noord-Brabant en het Land
van Cuijk. En ik denk dat iedereen
het er over eens dat dit soort buien,
wolkbreuken is een woord wat meer
recht doet, de enorme vloed aan
water gelukkig tot een bijzondere
gebeurtenis maakt, waar we ons
slecht op kunnen voorbereiden. Ook
bij ons zijn kelders onder water gelopen, heeft de brandweer het heel erg
druk gehad, is er sprake van blikseminslagen en zijn er dweilen aan
te pas gekomen. Ik wil de persoonlijke overlast voor mensen uit onze
gemeente niet bagatelliseren, maar
als ik dan op foto’s de overlast zie die
bijvoorbeeld in Cuijk heeft plaatsgevonden, foto’s met drijvende auto’s,
dan denk ik dat er ons ook veel overlast bespaard is gebleven.
Onze brandweer uit Sint Anthonis is
op zaterdag naar Nederweert gegaan
en hebben zich daar tijdens de eerste gewestelijke ronde van de vaardigheidstoetsen van hun beste kant
laten zien. Er was een mooi en complex scenario uitwerkt, wat recht
deed aan het feit dat de tien deelnemende posten de provinciale ronde

al overwonnen hadden. Wethouder
Voncken en ik waren samen aanwezig als enthousiaste supporters
van onze brandweer en zagen hoe
de brandweermannen zich presenteerden en alle problemen rondom
een persoonlijk ongeluk tussen een
fietser en een tankauto met tegelijkertijd een brand op meerdere verdiepingen in de molen van Ospel
oplosten. En alhoewel het jammer is
dat ze niet door zijn naar de tweede
gewestelijke ronde, waren we trots
op hun prestaties. Onze veiligheid is
in goede handen!
Zondag was het topdrukte. Allerlei
mooie evenementen vroegen niet
alleen onze bestuurlijke aandacht,
maar ook aandacht van onze inwoners. Want een evenement is pas
echt geslaagd als het niet alleen
goed verloopt, maar als er ook voldoende toeschouwers zijn en het
vele werk wat verricht is ook gewaardeerd wordt. Het jaarlijkse Koningsschieten op de Brink was een mooie
happening die bol staat van kleurrijke tradities. En een felicitatie naar
het nieuwe Koningspaar Marcel en
Monique Hermens is hier op zijn
plaats. Met de opening van Tovensbeek met mooie kunstwerken van
Juul Baltussen en zeer groot enthousiasme van dorpsvereniging ‘t Leker
hebben we er weer een mooi natuurlijk stukje Sint Anthonis bij wat niet
alleen voor onze eigen inwoners
maar ook voor de toeristen leuk is
om naar toe te gaan. Terwijl wethouder Voncken bij de Tovense beek het
bestuur vertegenwoordigde, waren
Roos en ik samen te gast in Oploo.
Het programma van Zomergasten
was gevarieerd en met een feestelijke afsluiting van Johnny Romein
kwam er een einde aan mooi en druk
weekeinde in onze gemeente. Hulde
aan alle vrijwilligers!
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