COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Ik kreeg vorige week een leuk
WhatsApp-bericht met een reminder voor een bijeenkomst van
Cicero. Deze stichting heeft inmiddels al een heel goede naam opgebouwd met interessante bijeenkomsten en inspirerende lezingen. En
dat maken ze ook volgende week
weer waar. Want op 23 januari komt
Frits van Eerd, topman van Jumbo
supermarkten, naar Sint Anthonis
om te spreken over “Ondernemen
met passie”.
Vorige week stond nog in het teken
van de nieuwjaarsrecepties. Op
maandagavond vond een gezellige,
informele bijeenkomst plaats van
de Ondernemersvereniging in Wanroij bij De Batavier. En op dinsdag
waren we te gast bij de Commissaris van de Koning (CdK) op het
Provinciehuis. Daar werd een film
gepresenteerd over de dromen en
ambities van Brabant. Een mooie
film waarin veel mooie resultaten
uit ons mooie Brabant getoond
werden. Onze CdK sprak ook over
Veerkrachtig Bestuur. Hij zei dat
het daarbij overigens een denkfout
van de eerste orde is om die discussie te versmallen tot de schaal
van gemeentebesturen. Naar zijn
mening staat “veerkrachtig bestuur
voor een veel meer vloeibare en
flexibele inzet op de belangrijke
maatschappelijke vraagstukken.
Vier maal A. Ambities. Agenda’s.
Allianties. En heldere Afspraken.
Dat vraagt om echte verbinding. En
om erkenning van zorgen en emo-

ties.” Wijze woorden die zeker ook
voor ons in het Land van Cuijk als
inspiratie kunnen dienen.
Zaterdag was het Kwizzutavond.
Gezellig, omdat de Activiahal de
uitstraling had van een echte feestzaal. Druk, omdat er zoveel mensen
met goede zin aanwezig waren.
Spannend, want het blijft een wedstrijd. Mijn team Politiek Lokaal
(raad, college en oud-bestuurders)
eindigde dit jaar op de 8ste plaats.
Maar de felicitaties gaan naar Los
Chaos: proficiat met de eerste
plaats. En dank aan al die vrijwilligers en de organisatie. Zij hebben het stokje overdragen aan een
nieuwe groep enthousiastelingen
die komend jaar de vierde editie tot
een succes gaan maken.
En bijna onvoorstelbaar, maar de
volgende dag was de Activiahal
weer helemaal tiptop in orde voor
een belangrijke wedstrijd in de eredivisie. Naderhand mocht ik Adrie
Noy een Koninklijke Onderscheiding uitreiken vanwege zijn enorme
verdiensten voor het volleybal en
hem de versierselen van Ridder in
de Orde van Oranje Nassau opspelden. Zeg je Adrie, dan zeg je CMV.
Dit is een speciaal programma om
jonge spelers tussen de 6 en 12 jaar
een uitdagende en motiverende
spelvorm aan te bieden waardoor er
nu heel veel jonge en enthousiaste
spelers zijn. En mijn column wordt
te lang, maar als Beschermvrouwe
kan ik het Sint Antonius Gilde niet
onvermeld laten. Afgelopen zondag
werd het tweede lustrum na de heroprichting gevierd, waardoor Sint
Anthonis al 440 jaar een Gilde rijk
is. Fijne mensen die een culturele
traditie in stand houden en daarnaast echt iets betekenen voor onze
gemeenschap.
Als ik dan deze column teruglees,
kunnen we niet anders concluderen
dan dat we in een heel mooie provincie en gemeente leven en wonen
en dat ik enorm trots mag zijn op
al die mensen die dat samen met
elkaar en voor elkaar realiseren.
Bedankt!
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