COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Een heerlijk weekend achter de
rug. Even tijd gehad voor wat
familiebezoek. Samen met de
kinderen naar opa en oma in
Zeeuws-Vlaanderen. De jeugd
gaat steeds meer zijn eigen weg,
dus hartstikke leuk om zo weer
eens samen op pad te gaan. Het
Schaapscheerdersfeest in de
Staatsbossen heeft weer vele
sympathisanten en geïnteresseerden de natuur in gelokt.
Een gezellig en goed georganiseerd evenement met veel activiteiten voor de jeugd. In combinatie met de vele demonstraties
door de vrijwilligers en ondernemers maakt het een complete
happening. Zelf hebben we een
vleermuizenkast gekocht. Ik blijf
het van die intrigerende beestjes
vinden. Als ze ‘s avonds rondvliegen dan lijken ze zo groot
vanwege de spanwijdte van de
vleugels, maar als je dan ziet met
hoe velen ze in zo’n klein smal
kastje kunnen dan blijkt dat het
hele kleine beestje zijn. En op
foto’s hebben ze met hun zachte
donzen lijfje en de grote kraalogen eigenlijk een hele hoge
aaibaarheidsfactor. En niet te
vergeten: ze vangen muggen. Ik
behoor tot mensen die gewoon
door het gezoem heen slapen,
maar vervolgens word ik ‘s och-

tends wakker met lek gestoken
armen. Ik weet dat muggen
ook nuttige insecten zijn, maar
wat mij betreft als voedsel voor
vogels en vleermuizen. Kortom,
ik hoop dat hun nieuwe “behuizing” aan de westzijde van de
eikenboom snel bewoond wordt.
Donderdagavond vond de jeugdraadsvergadering plaats. Deze
avond is Dé afsluiting van een
hele leuke dag, waar een kleine
honderd HAVO 4 leerlingen van
Metameer ervaring op doen met
de politieke besluitvorming. De
raad stelt € 1.200 ter beschikking
en het is aan de leerlingen om
projectvoorstellen uit te werken
en daar tijdens de raadsvergadering een besluit over te nemen.
Dit jaar stond het thema leefomgeving centraal. Er waren 8
groepen die elke een kerkdorp
vertegenwoordigden en er was
een groep/fractie die voorstellen
voor Metameer in kon dienen.
Ook de pers ontbrak niet. Tenminste voor zover het de persgroep van de leerlingen betrof.
Het was weer een hele mooie
dag. Leuk dat het gonst in het
gemeentehuis en dat je overal
jonge mensen tegenkomt. Je
krijgt vragen die je zelf ook weer
aan het denken zetten en je ziet
dat ook hier zelfredzaamheid
en zelfsturing leiden tot hele
mooie initiatieven. Uiteindelijk
ontstond er een gelegenheidscoalitie waardoor twee projecten
gerealiseerd konden worden.
Het dorps ommetje in Westerbeek en het volleybalveldje in
Sint Anthonis. En nu de handen
uit de mouwen, zodat het ook op
niet al te lange termijn gerealiseerd wordt. Dat moet ook wel,
want volgend jaar staan ook voor
hen de examens voor de deur en
het zou mooi zijn als Westerbeek
dan een ommetje en Sint Anthonis een volleybalveld rijker zijn.
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