COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Donderdag vond de netwerkborrel
van ‘Verrassend PlatteLand van
Cuijk’ plaats. Het gastheerschap
werd verzorgd door Destilleerderij
& Fruitbedrijf Van Welie in Stevensbeek. Wethouder Voncken
had een uitnodiging ontvangen
en vroeg mij om samen met haar
hier naar toe te gaan. Bij Van Welie
word je altijd goed en gastvrij ontvangen, een pareltje aan de ketting
van ‘Verrassend PlatteLand’. Daar
mogen we trots op zijn! De bijeenkomst liet een goede opkomst
zien. Iedereen kreeg de mogelijkheid echt met elkaar in gesprek te
gaan en het was goed om te zien
dat er sterke vertegenwoordiging
aanwezig was vanuit ondernemers
en belangstellenden uit onze eigen
gemeente. En passant kreeg ik van
wethouder Jos van den Boogaart
nog de button “Ambassadeur van
Een Goei Leven” opgespeld. Dit is
een actie voortkomend uit WeAreFood en het feit dat Brabant ‘Europese regio van de gastronomie
2018’ is geworden.
Vrijdag heb ik samen met Niels
van Kessel van restaurant De 3
Burgemeesters en Mirjam van den
Broek van Boertel Lamperse hei
uit Wanroij een videoboodschap

gemaakt voor ‘Keukenbazen 2017’.
Het filmpje is bedoeld om kinderen
tussen de 10 en 12 jaar, die in onze
gemeente naar de basisschool gaan
en het leuk vinden om te koken,
warm te maken voor de kookwedstrijd Keukenbazen. Naast het
bedenken van een heerlijk gerecht
is het de bedoeling dat ze lokale en
regionale producten in hun gerecht
verwerken en daardoor ook lokale
voedselproducenten
promoten.
Vorig jaar was het een hele leuke
happening, met Fleur en Maureen
die onze gemeente vertegenwoordigd hebben en een heerlijke maaltijd gekookt hebben.
Vanavond gaat de commissie zich
buigen over diverse verordeningen
van het reglement van orde, reglement van de vaste commissie en het
protocol geheimhouding. Verordeningen die bepalend zijn om duidelijkheid te geven en om kaders
te scheppen, maar verder inhoudelijk voor wat betreft het wel en wee
van onze inwoners niet direct een
grote invloed hebben. Neemt niet
weg dat het goed is om eens in de
zoveel tijd deze verordeningen te
actualiseren en weer eens onder de
aandacht te brengen. Deze stukken zijn voorbereid door een commissie die deels samengesteld is
uit een vertegenwoordiging van de
raad. Voorafgaand biedt de ZLTO
de gemeente de sleutels van de
stallen aan. Dit vanwege hun grote
zorgen nu de termijnen voortkomend uit de Stikstof Verordening
naar voren verschoven worden van
2028 naar 2022. Inmiddels zijn de
examenresultaten van alle scholen
bekend en een felicitatie richting
Metameer en alle leerlingen is op
zijn plaats. Uiteindelijk zijn het de
leerlingen die het doen, maar de
docenten en de schoolomgeving
(beter leeromgeving) zijn daar wel
heel bepalend in. Dus leerlingen
en Metameer: Goed gedaan, complimenten voor jullie allemaal!
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