COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Sinterklaas is jammer genoeg
weer terug naar Spanje. Maar niet
getreurd, want dit betekent de
opmaat naar kerst. Aankomende
donderdag vindt alweer de laatste
raadsvergadering van dit jaar plaats
en dan begint de tijd van kerstvieringen. En voordat we het weten
schrijven we 2017.
De laatste raadsvergadering is altijd
de vergadering waarin de legesverordening en de belastingtarieven
worden vastgesteld. Daarnaast
gaan we het hebben over de najaarsnota met daarin een doorkijkje naar
de jaarafsluiting. Dat lijkt laat, dat
is het ook, maar in de systematiek van de gemeente is dit redelijk
gebruikelijk. De jaarafsluiting 2016
ziet er goed uit, al is het aan de raad
om hier iets van te vinden.
Er is nog meer goed nieuws te melden. Samen Stevensbeek is door
naar de volgende ronde bij de verkiezing van de ‘Appeltjes van Oranje
2017’. Met mooie activiteiten zoals
Like & Share, de culturele dag, het
wekelijkse voetbal, de uitbreiding
van de activiteiten voor de kinderen op de basisschool laten de vrijwilligers zien dat positieve energie
goede zaken voortbrengt. Samen
Stevensbeek heeft zorg voor onze
samenleving en voor vluchtelingen,
die huis en haard hebben verlaten

en in het AZC van Overloon hun eerste kennismaking hebben met onze
maatschappij. En dat kan alleen
door in elkaar geïnteresseerd te
zijn, door samen activiteiten te ontplooien en door iets niet vanuit een
probleem, maar vanuit een kans te
benaderen. Dat is waarom Samen
Stevensbeek werkt! En daarom
vraag ik u speciaal in deze column
of u wilt stemmen op dit mooie initiatief. Uw stem is belangrijk om
verder te komen en misschien kan
Samen Stevensbeek wel de hoofdprijs van 15.000 euro winnen. Ga
daarom naar www.oranjefonds.nl/
stem en breng uw stem uit.
Dit warme initiatief zou de vrieskou
bijna doen vergeten, waarmee het
opeens winter is. Heerlijk! Ik geniet
altijd enorm van de seizoenswisselingen, zoals zondag tijdens een
wandeling rond de Radioplassen.
Het was prachtig: het wit van de
vorst die de kleuren van de gevallen bladeren zachter maakt, de zon
die op het water schijnt, de grote
plas nog open, maar de kleine plas
al bedekt met een dunne ijslaag.
Jammer dat de vorst niet doorzet,
want het zou prachtig schaatsijs
zijn geworden. Wie weet komt de
kou nog terug en kan er dan alsnog
geschaatst worden. Want de echte
winter moet nog beginnen.
Afgelopen week heb ik ook heel
fijne bezoeken in Sint Anthonis
gebracht aan twee echtparen die 60
jaar getrouwd waren: het echtpaar
Baltussen-Jacobs en het echtpaar
Verhoeven-Klaassen. Het is niet
vanzelfsprekend om samen geestelijk en lichamelijk fit genoeg te
blijven om zelfstandig te kunnen
wonen. Dat is een enorme rijkdom
en zeker een felicitatie waard. Ik
sluit af door u nog een keer te wijzen op www.oranjefonds.nl/stem
en te vragen uw stem uit te brengen.
Doen!
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