COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Vorige week schreef ik u dat ik het
heerlijk vind om na de vakantie
weer te mogen beginnen. En de
afgelopen week was meteen weer
een hele mooie week. Figuurlijk
gesproken ben ik met de neus
in de boter gevallen. We hadden maar liefst twee hele mooie
60-jarig huwelijken te vieren.
Het echtpaar Goossens-van den
Hoven en het echtpaar HofmansHoffman mochten hun diamanten
huwelijk vieren. Het is zo mooi om
ter gelegenheid van zo’n heugelijk
feit op bezoek te mogen komen en
om dan samen met het echtpaar
en naaste familie herinneringen
te mogen ophalen. Maar ook over
hedendaagse zaken wordt dan
gesproken. Het zijn letterlijk diamanten bezoekjes!
Op donderdagavond vond de
raadsvergadering plaats. De vergadering was qua agendapunten niet zo heel erg spannend of
uitgebreid. Al is het natuurlijk
wel fijn dat het enige bespreekpunt “benoeming Burgerraadslid”
unaniem is aangenomen door de
raad van Sint Anthonis. Wat de
raadsvergadering speciaal maakte
was de installatie van het nieuwe
burgercommissielid Arjan Breijer.

Arjan had samen Bets PottenHermens, Jos Dijkers en Carel
Nabuurs de cursus politiek actief
gevolgd. Aan alle vier mocht ik
een certificaat uitreiken. Fijn en
belangrijk dat mensen geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en
zeker als opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Want
de verkiezingen lijken nog ver
weg, maar vele partijen zijn zich al
aan het voorbereiden. Dat begint
natuurlijk met het behouden en
het zoeken van mensen die zich in
willen zetten voor de gemeente. In
het bijzonder mensen die zich in
willen zetten voor de lokale politiek.
Onze wethouders hebben in het
weekend onze gemeente vertegenwoordigd in Venray. Het College
van B&W had ons uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij het Openluchtconcert van de Koninklijke Luchtmacht. Wethouder Nicole Lemlijn
was voorafgaand nog aanwezig bij
het Platform Gehandicapten Sint
Anthonis ter gelegenheid van het
wandel- en rustpunten project.
Een heel mooi project waar je kunt
zien hoeveel je met samenwerken
kunt bereiken. Er worden in de
toekomst vast nog wel heel veel
mooie verhalen gedeeld als er een
rustmomentje is tijdens de wandeling in onze mooie gemeente.
Ikzelf was in Oploo waar Jan van
Sambeek de nieuwe Koning is
geworden. Samen met zijn vrouw
Nel zal hij komend jaar het Sint
Matthias gilde bij heel veel evenementen gaan vertegenwoordigen. Het gilde houdt meer in dan
alleen het behoud van historische
en culturele gebruiken; het is nog
steeds positief van invloed op de
gemeenschapszin in onze dorpen.
Ik wens Jan en Nel dan ook vanaf
deze plaats een heel mooi jaar toe.
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