De burgemeester neemt u mee....
Zaterdag even bij Activia langs gegaan. Daar werden
de laatste thuiswedstrijden van het seizoen gespeeld
en zoals een goede vereniging betaamt, waren er
ook momenten om iedereen te bedanken voor hun
inzet. Dat iedereen slaat, dan niet alleen op de spelers/speelsters, maar ook op de trainers, coaches, vrijwilligers en ieder die zijn of haar steentje bijdraagt
aan het wel en wee van de vereniging. Goed om te zien dat er zo veel supporters
aanwezig waren in de Activiahal, er heerste een goede sfeer en het is mooi om
te zien dat er zoveel mensen komen om de teams aan te moedigen. Zondag
natuurlijk ook even naar het gemeentehuis geweest om een preview te bekijken
van de deelnemende kunstenaars aan de 19e Open Atelier- en Galerie route.
De Stichting Kunstkring laat ook nu weer zien hoe goed zij, in samenspraak met
onze eigen kunstenaars, in staat zijn om Sint Anthonis in een positief daglicht te
plaatsen en dat dit evenement met recht één van de grote publiekstrekkers van
onze gemeente is. Niet alleen mensen uit onze gemeente komen op de Open
atelier- en galerieroute af, het is écht een regionale happening.
Bent u afgelopen zondag niet in de gelegenheid geweest, geen zorg, u bent ook
aankomende zondag van harte welkom.
Aankomende donderdag gaat de raadsvergadering niet door. De partijen zijn
nog in onderhandeling en een constituerende raad, kan alleen maar doorgang
vinden als er een coalitieakkoord ligt en bekend is welke personen, welke taken
op zich gaan nemen. Dat gaat verder dan alleen de wethouderskandidaten. Ook
gemeenteraadsleden kunnen benoemd worden voor commissies of gemeenschappelijke regelingen, denk daarbij aan de Euregio of bijvoorbeeld afgevaardigde in het regieteam. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid en het tempo wordt
bepaald door de fracties. Betekent wel dat dit college nu demissionair is, zoals
dat bestuurlijk geduid wordt. Wij passen nu op de winkel, daar waar besluiten
gevraagd worden waar politieke keuzen aan ten grondslag liggen, of die complex zijn en waar bestuurlijk verantwoording over afgelegd moeten of kunnen
worden, die worden nu even “on hold” gezet. Iedereen beseft dat dit voor onze
inwoners, vrijwilligers en/of ondernemers best wel lastig kan zijn en wij vragen
wat dat aangaat om uw begrip. De raden en met name de nieuwe raadsleden
van het Land van Cuijk zijn bijgepraat over de samenwerking, zodat iedereen
weet wat er tot op heden gebeurd is en wat er nog staat te gebeuren. Belangrijk
is dat we begrip hebben en houden voor de verschillende standpunten. Alhoewel het voor alle betrokkenen niet eenvoudig is om vanwege alle verschillende
visies een eenduidige koers te bepalen, is en blijft het Land van Cuijk een entiteit
die, met of zonder bestuurlijke herindeling, het verdient c.q. er recht op heeft,
dat wij met elkaar op een goede manier omgaan en het maximale voor al onze
inwoners proberen te bereiken. En dat moeten we samen gaan doen.
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