COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Op woensdag naar Leusden. Mooie
locatie met hele vriendelijke mensen. De Internationale School voor
Wijsbegeerte diende als onderkomen voor de cursus van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. Deze bijeenkomst had als
titel “Actuele Tafel Wet DamoclesToezicht en Handhaving drugscriminaliteit.” Altijd goed om weer
eens kort en bondig op de hoogte
gebracht te worden van de actuele
ontwikkelingen en nieuwe wet- en
regelgeving. Heel belangrijk om als
gemeente samen op te trekken met
politie en het OM. En om met elkaar
dezelfde regelgeving te ontwikkelen, omdat de dijken overal even
hoog moeten zijn.
Donderdag een kennismakingsgesprek met de wijkagent Hans Ooms.
Hij is al enige tijd in onze gemeente
actief. Waakzaam en zichtbaar, dat
is het uitgangspunt van onze wijkagenten! Daarna samen met Hans
Ooms naar De Bergen in Wanroij.
Extrema Outdoor was op donderdag nog in opbouw, want op vrijdag
opende het evenement. Overdag
een bruiloft. Ontzettend leuk en
eervol dat ik als ambtenaar van
de burgerlijke stand het huwelijk
mocht voltrekken van twee inwoners uit onze gemeente. Prachtige
locatie, hele lieve mensen, een
mooi bruidspaar en een geweldige
sfeer. Bijzonder om daar deel van
uit te mogen maken. En ‘s avonds
feest. Aan het begin van de nacht
nog naar de Staatsbossen gegaan
om vanwege de signalen van overlast te luisteren naar de geluiden die

Extrema Outdoor veroorzaakte. Dit
ook op zaterdagnacht tussen 00:15
en 01:15 uur nog eens herhaald,
nu met de boswachter. En passent
nog geluisterd naar het ratelende
geluid van de nachtzwaluw. Mooi,
om te zien dat een doorgewinterde
boswachter als Frank van Kalleveen nog zo trots en blij kan zijn
dat in ‘zijn’ Staatsbossen paren van
deze zeldzame zomergast aan het
broeden zijn. Maar daar kwamen
we niet voor. Uit de geluidsmetingen, voor zover mij nu bekend, is
gebleken dat de geluidsnormen
niet overschreden zijn. Dat is iets
anders dan dat er geen sprake zou
zijn van geluidsoverlast. Zeker als
er sprake is van meerdere weekenden van meerdaagse evenementen
achter elkaar. Er zijn ondernemers,
inwoners, bezoekers en recreanten
die houden van reuring en dynamiek. Er zijn in onze gemeente ook
ondernemers, inwoners, bezoekers
en recreanten die zich juist richten
op rust, natuur en ruimte. De verschillende belangen van deze twee
groepen leiden tot spanning. Daarover moeten we echt met elkaar
in gesprek gaan. We gaan samen
kijken of we een oplossing kunnen
vinden en uiteraard heeft de Raad,
zeker in relatie tot het bestemmingsplan, een rol!
Sinds een week is uw gemeente
ook te appen! ;-)) Bijna iedereen
gebruikt Whatsapp dus waarom de
gemeente niet? Korte vragen beantwoorden gaat eenvoudig en snel.
06 303 53 100 …ik heb ‘m al in
mijn telefoon staan!
Aankomende donderdag vindt de
laatste raad voor de zomervakantie plaats. Voor de agenda verwijs
ik naar de website, maar traditiegetrouw zijn de jaarrekening en de
voorjaarsnota geagendeerd. Daarna
zien college en raad elkaar weer in
september. Dit is nog niet mijn laatste column voor de zomervakantie,
maar mocht u al op vakantie gaan
of vakantie hebben, dan wens ik u
nu al vast een hele mooie zomer
toe.
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