COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Vorige week verscheen er helaas
geen column. Dat betekent dat ik
voor deze editie een selectie moet
maken. Op 17 september was het 72
jaar geleden dat de bevrijding van
Brabant begon. Het is een waardevolle traditie dat dit nog steeds herdacht wordt. Onze Commissaris van
de Koning had alle Brabantse burgemeesters uitgenodigd om samen met
veteranen en andere genodigden de
Brabantse gesneuvelden te herdenken in de Sint Willibrorduskerk in
Waalre. Dit jaar had hij ons gevraagd
twee scholieren mee te nemen. Dus
ben ik samen met Patrick en Nick
naar Waalre gereden, voor een
mooie en stijlvolle bijeenkomst.
In dat kader had ik vorige week
ook een interessant gesprek met
een veteraan die in Bosnië gediend
heeft. Zij vroeg zich af waarom er
zo weinig aandacht is voor de jonge
veteranen die zich in de recentere
geschiedenis hebben ingezet voor
onze vrijheid. En dat is waar. Er zijn
wel eens oproepen gedaan om in het
kader van onze 4 mei viering of een
lokale veteranendag de verbinding te
zoeken tussen de nieuwe en de ‘oude’
generatie veteranen. Daar is destijds
weinig reactie opgekomen. Nu zich
iemand heeft aangemeld gaan we
samen bekijken of we hier toch in een
behoefte kunnen voorzien.
Vorige week zaterdag was het ook
gezellig druk op de Brink vanwege
de 90ste Fokpaardendag. Hulde
aan alle vrijwilligers die zich gedurende een van die 90 edities hebben

ingezet voor deze mooie dag. Diezelfde avond vond het Koningsfeest
bij Landmachts Eendracht te Wanroij plaats. Een avond vol activiteiten, heerlijke lekkernijen en vooral
heel veel gezelligheid.
De raadsvergadering kreeg een bijzonder tintje, met de installatie van
Jolanda van den Hoogenhof als burgerraadslid namens het CDA en van
Nicole Lemlijn als tijdelijk wethouder
voor SAN, wegens ziekte van wethouder Aben. Fijn dat mensen zich willen
inzetten voor onze lokale politiek. Dat
onze Roos ziek was, wist u misschien
al. Heel triest dat zo’n betrokken en
wijze wethouder haar werkzaamheden tijdelijk moet neerleggen. Niet
alleen voor ons als college, maar
zeker ook voor SAN en voor u als
inwoner. We hopen natuurlijk dat
Roos snel herstelt, maar voor nu
hebben we in de persoon van Nicole
Lemlijn een betrokken en ervaren
bestuurder die vertrouwen uitstraalt,
waar we heel blij mee mogen zijn.
Wat dat betreft ook dank aan SAN die
zich een korte tijd zo heeft ingespannen om voor vervanging te zorgen.
Zaterdag mocht ik bij de Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck
het boek ‘Vliegtuigcrashes en noodlandingen WOII in de gemeente Sint
Anthonis’ in ontvangst nemen. Een
prachtige uitgave die een bijzonder
deel van onze geschiedenis in beeld
brengt. Een boek ook waardoor
andere ambities een vervolg krijgen,
zoals het streven om een fietsroute te
ontwikkelen met informatieborden
en QR-codes, bestemd voor onze
eigen inwoners en voor toeristen.
De maandag is meestal een dag van
binnenwerk, lezen en vergaderen.
Vandaag kon ik er even tussenuit
om naar Wanroij te gaan, waar ik
de volksdansers van Wilbertoord en
Wanroij mocht ontmoeten. Aanleiding is het feit dat deze twee groepen
besloten hebben samen verder te
gaan. Een mooi initiatief met gezellige mensen en altijd leuk omdat ik
ook even mee mocht dansen! Al met
al een goed begin van deze nieuwe
werkweek.
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