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De burgemeester
neemt u mee...
Vorige week leek het bijna een
feestweek. Ik heb twee keer een
bezoek aan Wanroij gebracht.
Op woensdag mocht ik mevrouw
Rongen-Van Bakel feliciteren als
kersverse honderdjarige in onze
gemeente. En de dag erna was
in Wanroij vanwege het 60-jarig
huwelijksfeest van het echtpaar
Derks-Jacobs.
Of je nu honderd jaar wordt of zestig jaar getrouwd bent, als je zo’n
imposante mijlpaal bereikt, bouw
je een schat aan herinneringen
op. Natuurlijk kunnen dat niet
alleen mooie herinneringen zijn.
Soms kijken mensen met enige
weemoed terug omdat niet alles
wat de huidige tijd met zich meebrengt louter en alleen voordelen
biedt. Maar gelukkig zijn er ook
heel veel mooie, gelukkige, vrolijke en dierbare momenten die
op deze bijzondere dagen weer
in de herinnering komen. Ook de
contacten met de kinderen en de
familie geeft zo’n bezoek iets speciaals.
Ik heb u al vaker verteld dat ik
enorm veel plezier beleef aan deze
bezoekjes. Toch stemt het mij tot

nadenken. Want het is prachtig
als je zo oud mag worden, maar
dat is pas waardevol als er nog
geluk en relativeringsvermogen
aanwezig is. Sámen zo oud worden is nog mooier, zeker wanneer
je nog scherp van geest bent en
mobiel genoeg om aan het leven
deel te kunnen nemen. Wat me telkens weer opvalt is de humor, de
levenswijsheid en de levenskracht
van mensen op zo’n hoge leeftijd;
dat is zo bijzonder en waardevol.
De meeste mensen waarderen zo’n
bezoek enorm, maar eigenlijk ben
ik degene die dankbaar moet zijn
om tijdens m’n werk zoveel interessante en lieve mensen te ontmoeten.
Ook de begrotingsbehandeling
geeft mij energie. Vrijdagavond,
na twee avonden vergaderen,
heeft de gemeenteraad de begroting 2017 unaniem vastgesteld,
onder dankzegging richting al
onze medewerkers. Twee avonden
vergaderen is bij ons niet gebruikelijk, maar de raad heeft dit gezamenlijk besloten en het kwam de
behandeling ten goede. Er heeft
vrijdag nog een goed inhoudelijk
debat plaatsgevonden en ook de
amendementen en moties zijn in
samenspraak aangepast en aangenomen. De begroting is op twee
onderdelen aangepast. De OZB
wordt structureel met 5% verlaagd
en het bedrag voor de bibliotheek
wordt verhoogd tot € 153.200.
Met deze begroting ligt er een
goede basis voor 2017 en, nog
belangrijker, daarmee kunnen we
in 2017 onze inwoners nog beter
bedienen en maken we samen het
leven, het wonen, het werken en
het recreëren in Sint Anthonis nog
fijner.
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