De burgemeester neemt u mee....
Donderdag hebben we in de bittere kou het eerste
bord onthuld voor buurtpreventie via de buurt
WhatsApp. De buurtpreventie app is een initiatief echt
vanuit de dorpen en buurten. De gemeente faciliteert
en de politie geeft adviezen en helpt u en ons. Sint
Anthonis is al veilig en zo doen we samen ons best
om Sint Anthonis nog veiliger te maken. Ook vrijdag
was het nog bitterkoud, maar zondag leek het wel lente. Een prachtige start van
een nieuw seizoen was er ook voor onze Jeffrey Herlings uit Oploo, die bij de start
van het nieuwe MXGP-seizoen tijdens de Grand Prix van Patagonië (Argentinië) de
eerste plaats pakte. Van harte gefeliciteerd Jeffrey.
Sommige weken is er zoveel te vertellen, dat ik iets meeneem in een column een
week later. Het Cultureel Café van 22 februari jl. is zo’n voorbeeld. Het Cultureel
Café moest op zoek naar een nieuwe locatie. Bij De Heksenboom gastvrij ontvangen. Ik had geen stem vanwege een wat hardnekkige verkoudheid, maar omdat
het de start was op een nieuwe locatie en een beetje buiten de kern, wilde ik er
toch even langs gaan. Dat “even” duurde wat langer, want ik ben tot het einde gebleven. Er was heel veel publiek, het was gezellig en alle items waren top! Het lijkt
zo gemakkelijk om elke keer weer een interessant programma samen te stellen.
Maar dat is het niet. Alle vormen van kunst komen aan bod en worden zo gebracht
dat het begrijpelijk, ontspannend en toegankelijk is voor iedereen. Geen kunst
en cultuur met een grote K en grote C, maar wel groots door de wijze waarop het
gebracht wordt. Donderdag 31 maart komt er weer een mooi programma, kijk
maar op www.kunstkring.com. Maak uw agenda maar vrij, het wordt vast en zeker
weer goed en gezellig.
Waar ik ook graag naar toe had willen gaan was de avond van Cicero waar bisschop Gerard de Korte te gast was. Dat lukte niet omdat de raad van Sint Anthonis
bijeen kwam voor een opiniërende bijeenkomst. Donderdag 15 maart vindt de
laatste inhoudelijke vergadering van de gemeenteraad voor de verkiezingen
plaats. En als het proces verloopt zoals de raad op 20 september heeft besloten,
dan zijn dit de laatste verkiezingen die echt over Sint Anthonis gaan. Na 2022 ligt
onze politieke en bestuurlijke toekomst in het Land van Cuijk. Dus maak van de
gelegenheid gebruik en stem op 21 maart.
Als u dit leest is de digitale stemhulp van Sint Anthonis online. Op maandagavond
hebben de lijsttrekkers daarvoor het startsein gegeven. Door het invullen van een
paar stellingen ziet u snel en gemakkelijk welke partij het beste bij uw mening
past. Doe de test op: www.MijnStem.nl of www.sintanthonis.nl/verkiezingen2018

