COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Vrijdag hebben we een bescheiden spontaan feestje gevierd om
onze ambassadeurs te bedanken voor het geweldige resultaat
voor LVC-NET in onze gemeente.
Onze ambassadeurs hebben met
heel veel inspanning en enthousiasme de magische grens van
43% overschreden en zijn zelfs
in andere gemeenten aan de slag
gegaan om hen te ondersteunen.
Inmiddels weten we ook dat het
aantal inschrijvingen voor glasvezel in het hele Land van Cuijk
niet genoeg is. Dat betekent dat
er nu alternatieve scenario’s uitgewerkt worden om te bekijken of
en op welke wijze het misschien
toch mogelijk is om het glasvezelnet tot een succes te maken. Maar
aan alle ambassadeurs en iedereen die zich voor of achter de
schermen ingespannen heeft, is
een felicitatie voor het behaalde
resultaat op zijn plaats. Bedankt!
Een andere mooie bijeenkomst
was de uitreiking van de Gouden Duim. Een provinciale prijs
en blijk van waardering die door
gedeputeerde Henri Swinkels uitgereikt is. Het was uiteindelijk
één groot complot. Henk Pouwels
en Tanja van Sambeek hadden
namelijk besloten om Mahira
Tawashi voor te dragen. Vervolgens had Tanja bedacht dat Henk
Pouwels ook in het zonnetje gezet
moest worden. Waarop de provincie van mening was dat Tanja zelf
ook een Gouden Duim verdiende.
Een middag vol verrassingen dus.
En volkomen terecht dat deze
drie mensen de Gouden Duim
mochten ontvangen voor al hun
inspanningen voor Samen Ste-

vensbeek en de AZC-bewoners.
Minder feestelijk is het dat deze
week de scholen in Landhorst
en Ledeacker voor het laatst
open zijn en de deuren definitief
dicht gaan. Er is al veel gezegd en
geschreven. Helaas zijn er onvoldoende jonge kinderen om deze
scholen bestaansrecht te geven.
Ledeacker richt zich op Sint
Anthonis en daar gaat de school
verder onder de naam Leander.
De kinderen uit Landhorst gaan
overwegend naar Wanroij. De
raad heeft het initiatief van de
gemeente en de Stichting Peelraam om het vervoer op een vernieuwende wijze vorm te geven
omarmd en op dit moment gaat
het dorp Landhorst zelf aan de
slag om alles te organiseren. Ook
voor ons een nieuwe werkwijze in
het hele traject van zelfsturing.
Spannend, maar we hebben het
volste vertrouwen in Landhorst
en haar inwoners zodat de kinderen na de zomervakantie veilig
naar hun nieuwe school kunnen
gaan.
En dan een wethouder die op
zondag opgesloten zit in het
gemeentehuis. We werden zondagochtend gebeld omdat het
zomerconcert van muziekvereniging Sint Cecilia dreigde te verregenen. Dus Roos Aben gebeld
of ze alvast het gemeentehuis
wilde openen, zodat het wel
door kon gaan. Helaas. Sleutels,
schuifdeuren en bewegingsmelders werken soms anders of
niet. En helaas is het zomerconcert geannuleerd. De wethouder
heeft daarna wel een prachtige
bos bloemen ontvangen als blijk
van waardering. We gaan wel
even met Sint Cecilia in overleg
of we misschien op voorhand een
“standaard-slecht-weer-variant”
moeten organiseren. Want voor al
die muzikanten en toeschouwers
toch jammer en wij zijn blij als er
reuring op de Brink is.
Rest mij nu om u namens raad en
college een fijne en goede zomer
toe te wensen. Wij gaan natuurlijk niet zes weken op vakantie,
maar hier in het zuiden is de
zomervakantie op 5 september
voorbij, dus dan kunt u ook weer
een nieuwe column verwachten.
Fijne zomer en graag tot ziens!
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