COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De eerste themabijeenkomst van de
raden uit het Land van Cuijk, het
eerste cultureel café van het seizoen
in Oele Ton’s, een prachtig muziekevent voor mensen met beperkingen
in Landhorst in de grote tent bij Buitenlust (waar ik Laura de Vaan mocht
huldigen vanwege een medaille op
de Paralympics) , een hele mooie uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding van Corry Hartjes-Peters
in Mill en als klap op de vuurpijl de
presentatie van een innovatief en
een duurzaam project waarin we
samen met regionale ondernemers
de gemeente weer een stapje dichter
bij klimaatneutraal gebracht hebben. Teveel voor een column, maar
wel allemaal mooi genoeg om met u
te delen.
De eerste themabijeenkomst van de
raden werd overschaduwd door de
mededeling van collega Wim Hillenaar van het plotselinge overlijden
van de heer Tonnie Geboers, raadslid uit Cuijk. Voor heel veel van de
aanwezigen een schok. Hij is veel te
jong, veel te vroeg en veel te plotseling overleden.
Er waren veel interessante zaken
waarover de raden bijgepraat werden. Antoine Walraven deed verslag
van de start van het projectbureau
waar de 12 gezamenlijke LvC-projecten zijn ondergebracht. Ambities,
kansen en mogelijkheden genoeg.
Dus samen aan de slag!
Het eerste cultureel café voelde
meteen weer goed. Een warme
deken van gezelligheid, van kunst

en cultuur. En weer een mooi divers
aanbod. Carla Rovers (keramische
kunst) gaf ons een kijkje in haar
leven. Wat een alleskunner! En
met de keuze om ook dit seizoen
de gastvrijheid van Oele Ton’s op te
zoeken is het meteen ook gezellig.
Zeker een aanrader!
Het muziekevent werd voor de
tweede keer georganiseerd en ik
weet zeker dat Corrie Schilderink
samen met al haar vrijwilligers
hard op weg zijn om hier een mega
mooie traditie neer te zetten. Complimenten en ook voor het college
heerlijk om erbij te mogen zijn.
Een Koninklijke Onderscheiding
uitreiken blijft altijd een mooi en
bijzonder moment. Die gezichten
op het moment dat je daar binnen
komt. Muziekvereniging St. Jan uit
Wanroij was speciaal voor Corry
naar Mill gekomen om haar een
serenade te brengen. Corry heeft
zich al meer dan 40 jaar ingezet
voor haar Reddingsbrigade Erica.
Van EHBO, tot zwemexamens,
bestuurstaken en technische commissie. Je kunt het niet bedenken
of Corry heeft zich er wel voor
ingespannen. Omdat de oude reddingsboot versleten was en omdat
Reddingsbrigade Erica ook nog
eens 50 jaar bestond, werd deze dag
luister bijgezet door de Nederlandse
Reddingsbrigade die de Land
van Cuijkse reddingsbrigade een
nieuwe reddingsboot in bruikleen
heeft gegeven.
En dan onze eigen “eikeltjeskachel”. Een gezamenlijk project richting een klimaatneutrale gemeente
van onze medewerkers en ondernemers uit de regio. Want ook dat
is duurzaamheid. Waarom zou je
kennis en kunde van ver halen als je
het ook in de buurt hebt? Want zonder de bedrijven Teun Nabuurs BV,
Timmermans Agri-Service, Aben
Recycling BV, Versleijen Installatie Techniek en IndiEco Duurzame
Energiesystemen had dit nooit succesvol ontwikkeld kunnen worden!
Kijk op www.sintanthonis.nl als u
er meer van wilt weten!
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