COLUMN WETHOUDER

De wethouder
neemt u mee...

Afgelopen donderdag, 4 mei,
organiseerde Wanroij een prachtige
herdenkingsbijeenkomst
voor de oorlogsslachtoffers. Ik
genoot in stilte van de frisse kleuren van de ontluikende natuur, de
klanken van het koor en de harmonie, de tradities van onze gildes, de aanwezigheid van zoveel
inwoners. Daar stonden we om
acht uur, allemaal samen op het
prachtig opgepoetste plein; zo
stil en toch met zo’n sterk gevoel
van saamhorigheid. Mooie ervaring...
Onze burgemeester is op vakantie, dat is zeer verdiend en het is
haar van harte gegund. Vast en
zeker deelt ze haar belevenissen
volgende week met u.
Voor mij een kans om een keertje
de wekelijkse column te schrijven. Na anderhalf jaar in Sint
Anthonis kijk ik graag even terug.
Dagelijks kom ik vanuit Gennep
naar De Brink, dat doe ik iedere
dag opnieuw met veel plezier. Het
gaat goed in ons college; ik ervaar
wat collegiaal samenwerken is. Er
ligt een stevige opgave, nog lang
niet alles is op orde, maar we
werken elke dag opnieuw aan een
betere gemeente. Elke dag zetten
we kleine stappen en werken we
aan onze organisatie. Niet voor
onszelf, maar we doen het voor

u, zodat u beter geholpen wordt.
Het is belangrijk dat wij begrijpen wat onze inwoners belangrijk
vinden, dat we u ontvangen met
een uitnodigende houding en dat
we met u meedenken als u een
vraag stelt. Dat wil niet zeggen
dat alles kan, maar dan moeten
we in ieder geval wel kunnen uitleggen waarom iets niet kan.
In de afgelopen tijd heb ik veel
ondernemers in onze gemeente
mogen ontmoeten en heb ik
mooie bedrijven bezocht. Mensen die –bijna allemaal– naast
hun eigen onderneming ook nog
maatschappelijk actief zijn. Wat
mij opvalt in Sint Anthonis is dat
het zelf-organiserend vermogen
van de gemeenschap en verenigingen opvallend groot is. Dat is
mooi, want wat u zelf doet, heeft
altijd meer draagvlak dan wat
de gemeente voor u bedenkt. Ik
geniet van het landelijke schoon
in onze gemeente en de daarbij
behorende vraagstukken. Zeker
nu, in het voorjaar, als de boeren
de akkers bewerken, daar geniet
ik van als ik rond rijd. Er is zo
veel te noemen waar ik trots op
ben, maar één ding moet zeker
genoemd worden en dat is het
grote succes dat de glasvezelambassadeurs in Sint Anthonis
voor elkaar kregen. 55% van alle
huishoudens tekenden in voor
glasvezel. Nergens in het Land
van Cuijk was de participatie van
de bevolking zo hoog. Nu maak
ik mij sterk dat het glasvezelnet
er komt, dat de aanleg in onze
gemeente start en dat we nog dit
jaar de werkzaamheden beginnen.
Volgende week is onze burgemeester weer terug, maar om
eerlijk te zijn, ik vind het best wel
leuk om een column te mogen
schrijven.
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