De burgemeester neemt u mee....
5 februari - Vandaag worden de kandidatenlijsten ingeleverd voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daarmee
gaat de campagne eigenlijk ook echt van start. In onze gemeente ligt het opkomstpercentage best wel hoog met 61% in 2014 ten opzichte van het landelijke
gemiddelde van 53,8%. Dat zou een signaal kunnen zijn van niets doen, maar
toch loopt ook bij ons het opkomstpercentage langzaam terug. Niet bij iedereen
leeft de lokale politiek. En misschien is dat maar goed ook. Voor de meesten is de
gemeente de leverancier van paspoorten, rijbewijzen en een bouwvergunning.
Echter, de gemeente doet veel meer. Diegene die altijd onze raadsvergaderingen
volgen, weten dat als geen ander.
Ik vind het belangrijk dat u straks uw stem uit gaan brengen. In Nederland is dat
geen verplichting, maar een recht. Ik hoop dat u van dit recht gebruik maakt en
dat u zich vooraf goed voorbereid. Denk na over wat u belangrijk vindt, over de
toekomst van Sint Anthonis, de agrarische sector, onze voorzieningen, jeugd en
arbeidsmarktbeleid, het milieu en duurzaamheid, onze wegen, kansen voor ondernemers, vrijwilligers en verenigingen. U hoeft echt niet van alles wat te vinden,
maar denk wel na over wat u echt belangrijk vindt en maak een verantwoorde
keuze op basis van de partijprogramma’s, of volg een van de debatavonden. Op
14 maart vindt in het gemeentehuis de debatavond van De Gelderlander plaats
en op 20 maart vindt in Oelbroeck het grote verkiezingsdebat plaats onder leiding
van niemand minder dan Ferry Mingele!
Afgelopen donderdag vond de een na laatste reguliere raadsvergadering van deze
bestuursperiode plaats. Een vergadering met onderwerpen die er echt toe doen.
Onze gemeenteraad heeft besloten dat, op voorstel van het college, er een negatieve zienswijze voor de uitbreiding van Cleanergy in Wanroij richting de provincie
afgegeven gaat worden. Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van het bijtincident
van loslopende honden. Hoe te handelen en wat de mogelijkheden zijn, gaan we
op onze website vermelden. En natuurlijk pakken we onze rol en verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. De raad heeft eensgezind
een antwoord voorbereid om aan de provincie te sturen naar aanleiding van
de brief die de gemeente mocht ontvangen over onze begroting. En onze raad
heeft unaniem ingestemd met het plan van aanpak om een vervolgstap te maken
voor de vorming van een gemeente in het Land van Cuijk, waarbij verbinding en
respect de basisvoorwaarden zijn. Immers, zoals u misschien wel weet, hebben
niet alle vijf de gemeenteraden eenzelfde besluit genomen. Ik ben blij en trots
dat onze raad uitgesproken heeft dat elk raadsbesluit respect verdient en er geen
goed of fout is!
En beste mensen, volgende week is het carnaval. Volg onze website of de websites
van de carnavalsvereniging van het dorp waar u naar toe wilt gaan. Carnaval is van
en voor iedereen. Alaaf!

