COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Allereerst wens ik u namens de
raad, het college en onze medewerkers een heel mooi, voorspoedig,
gelukkig en gezond 2017 toe. En
ook al zitten we alweer in de tweede
week van het nieuwe jaar, toch wil
ik even terugkijken op de afgelopen weken. Op De Brink hebben
we kunnen genieten van de prachtige kerststal die door ons Gilde elk
jaar weer opnieuw geplaatst wordt.
De verkoop van de heerlijke soep is
inmiddels ook een gewaardeerde
traditie geworden.
Kwizzut heeft niet alleen Sint
Anthonis en Ledeacker op stelten
gezet, want ook in Oploo en Westerbeek was de spanning te snijden.
En het wachten is nu op 14 januari
want dan wordt de uitslag bekendgemaakt. Spannend!
Op woensdag 28 december mocht
ik burgemeester Marginean Ioan
Radu uit Nadlac (Roemenië) in ons
gemeentehuis welkom heten. Hij
was samen met zijn lokale volleyballers te gast bij Activia. Een aardige man en een blije burgemeester,
want zijn lokale teams gingen er
met de winst vandoor. Goed om te
zien dat sport verbindend werkt en
dat dit zelfs verder gaat dan onze
landsgrenzen. Diezelfde dag had ik
de eer om de trekking te verrichten
van de eindejaarsloting van winkeliersvereniging Sint Anthonis. Altijd
gezellig om bij Van Hulst te gast te

zijn en goed om te zien dat er heel
veel volle spaarkaarten ingeleverd
waren. Niet alleen door inwoners
uit onze eigen gemeente, maar ook
van daarbuiten. Een bewijs voor de
regionale aantrekkingskracht van
Sint Anthonis. Dat vergeten we nog
weleens, maar de uitslag van de
trekking liet dit net als voorgaande
jaren duidelijk zien.
Oudjaarsnacht is goed verlopen en
ik ben trots op onze horeca en alle
feestvierders, die er samen voor
gezorgd hebben dat we op een
gezellige en feestelijke wijze het
nieuwe jaar welkom hebben geheten. Top!
Natuurlijk blikken we ook vooruit. Voor onze gemeente zijn, met
de vaststelling van de begroting,
de ambities voor 2017 vastgelegd.
Zo gaan we verder invulling geven
aan de zelfsturing, waar onze raad
een mooi budget voor heeft vrijgemaakt. Daarnaast geven de uitkomsten van het MKB-onderzoek
aanleiding om komend jaar onze
dienstverlening verder te verbeteren. In dit kader zijn we natuurlijk
wel blij met de waardering die de
Samenwerkende Ondernemers van
Sint Anthonis hebben uitgesproken
voor de verbeteringen die de afgelopen periode al zijn doorgevoerd.
Dit jaar vinden ook de landelijke
verkiezingen plaats en daarmee
start een nieuwe bestuursperiode,
met andere ambities en nieuwe
plannen die ook doorwerken op
regionaal en lokaal niveau. Wat dat
voor ons en voor u betekent, weten
we uiteraard nu nog niet. Maar met
verkiezingen komen er doorgaans
ook veranderingen en aangezien
dat de uitkomst is van een democratisch proces, is het logisch dat
wij proactief en positief onze medewerking verlenen aan deze nieuwe
uitgangspunten. Kortom, er gaat
veel gebeuren. En dat kunnen we
niet alleen; daar hebben we u heel
hard bij nodig.
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