COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Woensdagmiddag was het college te gast in Boxmeer op de regiodag van AgriFood Capital met
Tom Rombouts, burgemeester van
‘s-Hertogenbosch, als voorzitter.
Een middag waar we genoten van
de gastvrijheid van De Weijer en
waar we met elkaar in gesprek gingen over belangrijke ontwikkelingen. De thema’s waar we ons in dit
samenwerkingsverband op richten
zijn duurzaamheid, voeding, werkgelegenheid en gezondheid. Op
basis van eerdere besluitvorming in
alle 19 raden binnen het werkgebied
van AgriFood werd ook een nieuw
convenant ondertekend. Hiermee
is een solide basis gelegd voor de
samenwerking voor de komende
jaren en is de financiering door alle
deelnemende gemeenten een feit.
De avond was reuze spannend. Niet
vanwege AgriFood Capital, maar
door de eredivisiewedstrijd tussen
Fast en Zwolle. Ja, eredivisie in Sint
Anthonis! Fast staat voor Flamingo’s
Activia Stichting Topvolleybal. Een
vergaande samenwerking tussen
de volleybalverenigingen Activia
uit Sint Anthonis en Flamingo’s uit
Gennep. Wethouder Ingrid Voncken
en ik namen op uitnodiging van het
bestuur van Somas Activia plaats
op de tribune voor sponsoren. Nou,
sponsoren ja, en volgens mij ook de
harde kern van de supporters die
vreemd genoeg alleen uit mannen
bestond. Deze selecte groep produceerde enorm veel geluid tijdens de
wedstrijd. Ook schroomden zij niet
om enige psychologische druk uit
te oefenen op de tegenspeelsters.
Samen met hen waren er nog 500
bezoekers om deze sportieve wedstrijd op dit hoge niveau te zien.
Onze meiden deden het fantastisch
en wonnen met 3-1 van Zwolle.
Met deze overwinning staan de na
drie wedstrijden van de competitie
bovenaan. Kortom zij horen thuis
in de eredivisie. Het enthousiasme
was overigens niet alleen op de tribune zichtbaar (en hoorbaar), want
zowel vanuit Gennep als vanuit Sint
Anthonis kwamen er veel spontane

en positieve reacties onze kant uit.
Reacties met heel veel waardering
voor de initiatiefnemers uit beide
verenigingen die dit mogelijk hebben gemaakt. Complimenten!
Donderdagavond vond de raadsvergadering plaats met als moeilijkste
punt de doorsteek Den Dries in
Ledeacker. Moeilijk! De doorsteek
was onderdeel van het oorspronkelijke bestemmingsplan Ledeacker 2007. Inmiddels zijn we 9 jaren
verder en nog steeds is de doorsteek
niet gerealiseerd. Zonder waardeoordeel, het geeft gewoon aan dat
het niet gemakkelijk is. Het was
afgelopen donderdag een roerige
raadsvergadering, waarin de emoties soms hoog opliepen. Eigenlijk
(gelukkig maar) helemaal niet zoals
we bij ons gewend zijn. De raad was
voorgelegd om het realiseren van
de doorsteek te heroverwegen. Dit
werd voor de raad een zoektocht
naar verwachtingen uit het verleden, mogelijkheden en onmogelijkheden, uitmondend in het nemen
van kader stellende verantwoordelijkheid. Uiteindelijk heeft de raad
in meerderheid besloten om de
doorsteek niet meer te realiseren.
We zeggen wel eens: “een nee is ook
een antwoord”. Dat klopt en dat
schept duidelijkheid. Maar dat laat
onverlet dat het toch voor iedereen
(raad, college, ambtelijke organisatie en betrokkenen) lastig is om
te besluiten of en hoe er verder
gegaan wordt. Daar horen soms ook
teleurstellingen bij. Wat dan goed is
om te zien is dat iedereen na afloop
toch even blijft om wat na te praten
zodat de emoties een plek krijgen.
Zo blijven we collegiaal met elkaar
omgaan. En dat moet ook, want op
3 november staat de begroting voor
2017 op de agenda.
Maar eerst zaterdag of zondag naar
Oploo want daar organiseert de
werkgroep Kunst Oploo de tweejaarlijkse expositie Plo ten Toon.
De kinderen van de basisschool in
Oploo hebben vorig schooljaar een
tekening gemaakt en daarvan zijn er
vijf uitgekozen. Van die vijf ontwerpen zijn de afgelopen weken tijdens
de creatieve uren op school poppen
gemaakt naar de stijl van beelden
van kunstenaar Niki de Saint Phalle
(o.a. Centre Pompidou, Parijs). De
poppen worden geplaatst op het
podium van De Oude Heerlijkheid.
Daarnaast zijn alle circa 80 ontwerpen geseald op A3-formaat en
deze worden ook tentoon gesteld
bij de poppen. En wat zeker ook
interessant is zijn de ruim honderd
schilderijen, tekeningen, foto’s en
objecten van een 40 tal inwoners of
oud-inwoners van Oploo.
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