COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Op dinsdag 11 oktober hesen wij
samen met het Provinciehuis en
21 andere gemeenten in Brabant
de regenboogvlag, ter gelegenheid van de Nationale ComingOutdag. Ik hou niet zo van al die
speciale dagen waarbij aandacht
gevraagd wordt voor een specifieke doelgroep. Maar ik ben wel
van mening dat anno 2016 iedereen gelijk is en gerespecteerd
moet worden, ongeacht geloof,
kleur, geslacht of geaardheid. Ik
vind ook dat onze kinderen het
leven moeten kunnen leiden dat
hen gelukkig maakt en dat ze
daar nooit op afgerekend mogen
worden, voor welke vorm van
liefde ze ook kiezen en welk pad
ze ook bewandelen. Dus als we
met een vlag solidariteit kunnen
uitstralen, steun kunnen geven en
bekrompenheid en discriminatie
kunnen inperken: dan hijsen we
wel die speciale vlag!
Over keuzes gesproken: volgend
jaar vinden landelijke verkiezingen plaats. Tot op heden heb ik
nog niet vernomen of de patstelling over het al dan niet elektronisch stemmen opgelost wordt. Ik
ben benieuwd. Maar wat belangrijker is dat mensen op basis van
inhoud en juiste informatie hun
keuze kunnen maken. Ik spreek
daarom ook de hoop uit dat de
nieuwe generatie kiezers, dus de
mensen die straks hun 18e verjaar-

dag bereikt hebben en voor de eerste keer hun stem uit mogen brengen bij de landelijke verkiezingen,
zich goed willen en kunnen voorbereiden. En misschien smaakt
dat wel naar meer zodat ze ook
geïnteresseerd raken in de lokale
politiek. Want 2017 is het laatste
complete jaar van deze bestuursperiode. De begroting voor 2017 is
aangeboden aan de gemeenteraad
en afgelopen maandag zijn de
technische vragen binnengekomen. Het is uiteraard aan de raad
om te besluiten of de begroting
voldoet aan de kaders en het coalitieprogramma en indien gewenst
kan de raad nog met een wijzigingsvoorstel komen. Dus los van
de inhoud en de keuzes, want dat
is echt aan de raad, zijn het college en de ambtelijke organisatie
ervan overtuigd dat er een solide
begroting ligt met de komende
jaren een mooi positief saldo. Wat
nog maar eens laat zien dat Sint
Anthonis een financieel gezonde
gemeente is.
En een gemeente waar ook het
komende weekend veel te beleven valt. We gaan op zaterdag met
een team uit Sint Anthonis strijden voor de titel ‘Keukenbazen’.
Maureen Vloet en Fleur van Nistelrooij hebben onze eigen competitie gewonnen en doen namens
Sint Anthonis mee aan deze regionale kookwedstrijd. Dinsdag hebben ze samen met kok Niels van
Kessel van De Drie Burgemeesters
‘proefgekookt’ en het ziet er smakelijk en veelbelovend uit! En dan
moet u ook zondag even goed in
de gaten houden. Want dan vindt
in Oploo de feestelijke onthulling
van het wielermonument plaats.
Dit kunstwerk van Juul Baltussen
is een eerbetoon aan de jarenlange wielerhistorie in Oploo en
een ode aan wielergrootheden
van weleer zoals de gebroeders
Van Katwijk. Het wordt vast weer
een fantastisch weekend!
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