COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Op maandagavond naar Den Bosch
waar Jos van Raaij zijn Koninklijke
onderscheiding uit handen van de
Commissaris van de Koning heeft
ontvangen. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn verdiensten voor
de voetbalclub DSV, het Sint Tunnis
Metworstpèrd en het Pinkstervolleybaltoernooi van Activia. Een feestelijke, bijzondere en mooie besloten
bijeenkomst op het Provinciehuis,
dat al helemaal in kerstsferen ondergedompeld was. En wat er ook verder over gezegd of geschreven is of
wordt (ik doe daar niet aan mee), de
verdiensten waarvoor Jos de onderscheiding heeft ontvangen geven
zijn gemeenschapszin en inzet weer
en zijn volledig terecht.
Dinsdag een grote delegatie op
bezoek uit Oploo. De voorzitter
van het Wielercomité Rene Rutten,
Henny Lenkens als initiatiefnemer,
Roos van Riet als maker van de ets
en de drie gebroeders Van Katwijk.
Zij kwamen om het boek De jongens
van Van Katwijk en een mooie ets
aan te bieden. Onder het genot van
een kopje koffie hebben we samen
teruggekeken op die zondag waarop
de wielertroon van kunstsmid Juul
Baltussen werd onthuld en gesproken over het rijke wielerverleden van
de gebroeders en het dorp Oploo.
Donderdag een mooie raadsbijeenkomst gehad. Helaas was de fractie
van de VVD niet aanwezig. Raadslid Arno Rombouts gaf dit treffend

weer met zijn opmerking dat het
altijd jammer is als in de raad het
geluid van de grootste oppositiepartij ontbreekt. Toch was het een
goede vergadering. Alle raadsvoorstellen zijn na goed debatteren
unaniem aangenomen. Dat betekent dat Sint Anthonis nu ook vol
voor gaat om de 12 projecten van
het Land van Cuijk tot een succes
te maken. Met dit besluit is er ook
voldoende ruimte om de bestuurskrachtmeting en de verkenning
voor de samenwerking in het Land
van Cuijk verder vorm en inhoud te
geven. Tenminste, er van uitgaande
dat dit ook zo positief in de andere
raden verloopt, maar daar vertrouwen we op.
Vrijdag waren de ondernemers uit
Boxmeer en Sint Anthonis, een
afdeling van de industriële kring
Land van Cuijk en Noord-Limburg,
te gast in Sint Anthonis bij restaurant Villa Bloemenhof. Altijd fijn
om bij Anne Marie en Harry te dineren. Heerlijk eten, fijne ambiance
en vriendelijke bediening. Precies
zoals je het zou wensen! Of eigenlijk
nog een beetje beter.
Op maandag ook op bezoek bij
De Bakkertjes in Sint Anthonis.
Ondernemerschap en eigenaarschap lijken voor veel mensen een
ideale situatie, maar soms zijn er
ontwikkelingen waardoor alles wat
je opgebouwd hebt, opeens in een
stroomversnelling komt. Zij hebben
het moeilijk en heel erg fijn dat ze
weer open zijn en verder kunnen.
Goed ook om te horen dat hun klanten veel steun geven en gelukkig
hun weg weer naar dit (h)eerlijke
brood en banket gevonden hebben.
Bij leefbaarheid gaat het niet alleen
om verenigingen en maatschappelijke voorzieningen, maar ook over
ondernemers die bereid zijn om in
onze gemeente hun ambacht, hun
producten en/of diensten aanbieden. Succes Bakkertjes!
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