COLUMN BURGEMEESTER
vrijheid gepresenteerd.

De burgemeester
neemt u mee...
Afgelopen week waren er burgemeesters op bezoek in Sint Anthonis. Het waren burgemeesters die
ongeveer in dezelfde tijd als ik
benoemd waren. Er was gekozen
voor het bezoeken van innovatieve bedrijven die nevenactiviteiten ontwikkelen en waarvan die
activiteiten ten gunste komen van
leefbaarheid en bedrijvigheid in het
buitengebied. Maar aan de andere
kant ook van de lokale overheid en
provincie een andere kijk op ruimtelijke ontwikkeling vragen. Dat de
regelgeving en de snelheid van ontwikkelingen en het mogelijk maken
van innovaties niet altijd hand in
hand gaan is ons bekend. Wij hebben Boertel de Lamperse Hei van
Miriam en Mat van den Broek in
Wanroij, Groente- en fruitbedrijf
Van Welie van Theo, Karin en Leon
van Welie in Stevensbeek en Palingkwekerij Bardoel van Marius, Willemien, Gijs en Stef Bardoel in Wanroij bezocht.
Ook heb ik de collega’s onze eigen
ontwikkeling van de “eikeltjeskachel” in het kader van innovatieve
duurzaamheid laten zien. Mijn collega’s waren onder de indruk van
de visies, innovaties en flexibiliteit
die zo kenmerkend zijn voor deze
bedrijven en de risico’ die deze
ondernemers soms moeten nemen
om deze ontwikkelingen te financieren. Maar ook het thema dat wij
als lokale overheid vaak niet of te
laat deze ontwikkelingen kunnen
faciliteren en dat daarmee ook
voor de ondernemer kostbare tijd
verloren gaat, bleef niet onbesproken. Onze bedrijven hebben zich
fantastisch en met Brabantse gast-

Zaterdag vond de keukenbazenbattle plaats. Voor ons waren Maureen
en Fleur al terechte winnaars en de
lat lag heel erg hoog. Onze chef, in
de persoon van Niels van Kessel
van De 3 Burgemeesters, was samen
met ons supertrots op de menukeuze, de professionele bereiding
en heerlijke gerechten die Maureen
en Fleur voor ons klaargemaakt
hebben. En we hebben genoten van
het overheerlijk eten, samen met
hun ouders, vrienden en de leveranciers van de streekproducten.
Want ook nu waren Matt en Mirjam
van den Broek
aanwezig en werd het (h)eerlijke
vlees van hun Herefordkoeien in
de gerechten verwerkt. Ook de geitenkaas van de Meibloem uit Oploo
en de appels van Van Welie voor de
appeltaart, vonden gretig aftrek.
Het team uit Mill heeft de battle
gewonnen en collega Antoine Walraven mag zich een jaar lang de
smaakburgemeester van Nederland
noemen. Maar dat doet niets af aan
het feit dat ik heel erg trots ben op
Maureen en Fleur en dat ik me een
hele trotse smaakburgemeester van
Sint Anthonis voel!
Zondag was het in Oploo groot
feest. Met de onthulling van het
mooie kunstwerk van Juul Baltussen met als thema een ode aan de
rijke wielerhistorie van Oploo. In
het bijzonder was er aandacht en
waardering voor de drie gebroeders
Van Katwijk die met hun weergaloze prestaties in de jaren 1969-1987
Oploo als wielerdorp voorgoed op
de kaart hebben gezet. Bij deze feestelijke bijeenkomst waren ook veel
wielercoryfeeën aanwezig, zoals
Jan Janssen, Peter Winnen, Rini
Wagtmans, Johan van der Velde,
Leo van Vliet, Jan Krekels, Frits
Pirard, Twan Poels en vele anderen.
Maar Jan, Piet en Fons van Katwijk
waren het stralende middelpunt.
En wat eens een beetje een vergeten stukje grond was, heeft met
het kunstwerk sterallure gekregen.
Hulde aan de drie gebroeders Jan,
Piet en Fons, maar ook hulde aan
de initiatiefnemers, de sponsoren
en alle vrijwilligers die dit mogelijk
gemaakt hebben.
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