De burgemeester neemt u mee....
De dagen na de carnaval zijn meestal niet de drukste.
Mensen zijn nog met vakantie, te vermoeid of krijgen
last van de griep. Woensdag heb ik gebruikt om wat
op te ruimen, maar het wandelen in de Staatsbossen
was helaas niet mogelijk. Dat heb ik vrijdagmiddag
gedaan. Heerlijk. De afgelopen dagen trouwens best
wel veel gewandeld. Vrijdag dus in het Sint Anthonisbos, Zaterdag ben ik vanuit Stevensbeek heerlijk naar Wanroij gewandeld.
Met het plakken van de verkiezingsposters door de drie partijen SAN, CDA en
VVD op de gemeentelijke borden is op zaterdag de verkiezingscampagne echt
gestart. Volg voor het actuele nieuws het twitter en/of het Facebook account van
de gemeente Sint Anthonis (@SintAnthonisNB en https://nl-nl.facebook.com/
sintanthonis.nl/).
We gaan met elkaar proberen om in Sint Anthonis het hoogste opkomstpercentage van Nederland te krijgen. Dat is geen doel op zich, maar uiteraard is het de
bedoeling dat u, de kiezer dus, de komende weken voldoende informatie gaat
krijgen van de drie partijen, de kandidaten en de verkiezingsprogramma’s, zodat u
zich een goed beeld kunt vormen en op 21 maart uw stem kunt uitbrengen.
Als u toch naar onze website kijkt, kijk dan ook eens even naar het nieuws over de
N602. Vanaf Sint Anthonis (de Breestraat) tot en met Wanroij wordt de weg aangepakt. De raad heeft hierover enkele maanden geleden een besluit genomen. De
plannen zijn in goed overleg samen met de aanwonenden, dorpsraden en ondernemers tot stand gekomen. En nu vindt de laatste afstemming plaats en starten in
maart de werkzaamheden. Natuurlijk proberen we de overlast te beperken, maar
de herinrichting van de weg -en zeker een traject van 8 km - kan niet zonder dat u
er iets van merkt. Laten we hopen op veel werkbare dagen en weinig tegenvallers.
Vandaag (zondag) wederom heerlijk gewandeld. Nu naar Venray omdat ik daar
een verjaardag had. Het was fris, het zonnetje scheen en de vogels waren ook
weer hoorbaar. Heerlijk dat de dagen ook al weer wat lengen. Kortom, nog even
en het wordt weer lente op 20 maart, en na 21 maart weten we wat de uitslag van
verkiezingen wordt.

