COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Volgende week zult u het weten.
Dan is bekend of Jos, Karel of Ilse
de Maestro 2017 is. U ziet het, ik
schat mijn resultaten bescheiden in. Ik heb toch maar aan
het verzoek van Willeke gehoor
gegeven en even een paar decadente jurken georganiseerd.
Want uiteindelijk gaat het niet
om wie de winnaar wordt, maar
dat we samen een mooie avond
hebben. Bij Sint Cecilia pakken
ze het allemaal zeer serieus aan.
Ook zij kregen een dresscode
voorgeschreven. En alleen al uit
respect voor al die kanjers van
het orkest die het aandurven
om hun lot in onze ondeskundige, maar zeer gemotiveerde en
enthousiaste handen te leggen,
alleen al daarom moeten we ons
uiterste best doen. De dirigent
Frank Steeghs neemt gelukkig
ook een paar stukken voor zijn
rekening, dus u kunt in ieder
geval genieten van een orkest
dat zoals gebruikelijk op hoog
niveau speelt, onder leiding van
hun eigen onvolprezen dirigent.
En nu maar hopen dat u al die
inspanningen waardeert. Zaterdag meer.
Op zaterdag mocht ik namens u
allen afscheid nemen van twee

geweldige
brandweermensen
die zich elk maar liefst 33 jaar
hebben ingezet voor uw en onze
veiligheid. Jan Willems en Ton
van der Zanden namen afscheid
van hun post Wanroij, samen
met hun naaste familieleden en
de FLO-ers, de gepensioneerden
en oud-brandweerlieden. Altijd
een leuke post om te komen:
gezellig, met humor, respect en
discipline. Ik vond het wel jammer dat de dames en heren hun
uniformen thuisgelaten hadden.
Want alhoewel iedereen er ook
zonder uniform mag zijn, met
uniform ziet het er allemaal zo
strak ;-) en feestelijk uit !
Woensdagavond waren de vijf
raden van het Land van Cuijk
bij elkaar om het proces van de
verkenning en de toekomst van
het Land van Cuijk te delen. De
colleges hadden, en zo hoort het
ook, geen rol op deze avond. Wij
moesten voornamelijk luisteren.
De raden zijn immers aan zet.
Het bureau dat de raden in dit
proces begeleidt, had een presentatie voorbereid met een aantal kengetallen. Onze gemeente
scoorde op een aantal items
het beste van de vijf gemeenten
in het Land van Cuijk. Zo is de
economische participatie 72%.
Dit houdt in dat 72 van de 100
inwoners in onze gemeente zelfstandig in hun levensonderhoud
voorzien, en dat is het hoogste aantal binnen het Land van
Cuijk. Daarnaast is het aantal
vestigingen per duizend inwoners 132,3, wat betekent dat we
heel veel ondernemers in onze
gemeente hebben. En ook dat
is significant meer dan in de
andere gemeenten van het Land
van Cuijk. Kortom: mooie cijfers
waar we samen heel erg trots op
zijn.
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