COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Vandaag is het maandagavond en
voor mijn gevoel is het nog maar
een paar dagen geleden dat ik de
vorige column aan mijn keukentafel zat te schrijven. Iemand vroeg
mij laatst hoeveel columns ik
inmiddels heb geschreven. Weet
u dat ik geen idee heb? Meer dan
100, dat weet ik zeker, en misschien zelfs wel 200. Nu zal ik niet
zeggen dat ik elke week evenveel
inspiratie heb en de ene column
is beslist informatiever dan de
andere, maar ook nu is er weer
genoeg te melden.
Donderdag naar Nijmegen voor
een ingelast bezoek aan Harri van
de Mortel in het Radboud UMC. Hij
is daar in zorgwekkende toestand
naartoe gebracht na de explosie en
brand in zijn bedrijfspand. Wanneer je zulke zware verwondingen
hebt, kun je nauwelijks spreken
van geluk. Maar toch. Daar zat hij,
naast zijn bed, nog aan het infuus,
met zichtbare en onzichtbare verwondingen, maar hij zat hij er!
Ik weet niet hoeveel engeltjes hij
op zijn schouder heeft, maar wat
mag hij dankbaar zijn. Wat ook
heeft geholpen is zijn goede gestel
en niet te vergeten zijn bijzonder
hulpvaardige buren! Het ziet er
gelukkig naar uit dat het helemaal
goedkomt met hem.
Eerder die ochtend spraken we
op het gemeentehuis met zijn

vrouw en zijn zakenpartner, onder
andere over de heldendaad die de
buren hebben verricht door Harri
uit de gevarenzone te halen. In
goed overleg hebben we besloten
dat we ze uitnodigen om hen te
bedanken, maar dan wel op een
moment dat Harri er zelf bij kan
zijn.
Voor het bedrijf van Harri en zijn
compagnon en voor het naastgelegen bedrijf, dat ook aanzienlijke
schade heeft opgelopen, breken
er zware tijden aan. De herbouw
moet georganiseerd worden terwijl de zaak gewoon moet doordraaien. Harri en zijn compagnon
moeten, als startende ondernemers, sowieso alle zeilen bijzetten. Ik heb bewondering voor hun
doorzettingsvermogen,
veerkracht en positiviteit. Het college
zou deze ondernemers eigenlijk
op 7 februari bezoeken maar een
bedrijfsbezoek zit er nu niet in.
Dus dat maken we goed als de herbouw gerealiseerd is en de rust is
weergekeerd. Of we maken er een
keukentafelgesprek van, want ook
dan kunnen ze ons goed uitleggen
wat voor een bedrijf De Tuinmeesters is. Heren, we denken aan jullie!
Dan nog even een vooruitblik.
Aankomende donderdag is er
raadsvergadering en dan staat
de skatebaan opnieuw op de
agenda. Het zou fijn zijn als de
jeugdige initiatiefnemers erbij
kunnen zijn om te horen wat de
raad gaat besluiten. We vragen
aan de raad of de skatebaan als
eerste bespreekpunt op de agenda
mag staan, zodat het niet te laat
wordt. En dan maar hopen dat
de gemeenteraad tevreden is met
de nieuwe informatie en op basis
daarvan een positief besluit kan
nemen. Maar daarvoor moeten we
toch echt wachten tot donderdag.
Wordt vervolgd.
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