De burgemeester neemt u mee....
Pasen, een extra lang weekeind. Gevoelsmatig het
begin van de lente en ik krijg ook weer zin om de
tuin op orde te maken. De Week van de Goede Doelen is van start gegaan. Ook hiervoor gaan weer vele
vrijwilligers op pad. Eerst om de enveloppen rond
te brengen en daarna om ze weer op te halen. Het
mooie is dat u ook nu weer zelf kunt kiezen om wel
of niet mee te doen, en nog mooier: u kunt zelf ook een verdeling aangeven van
goede doelen die u een bijzonder warm hart toedraagt. En ook dit zou weer niet
mogelijk zijn zonder heel veel vrijwilligers.
We hebben op maandag afscheid genomen van de oude raad. Zes mensen
komen niet terug. De meeste waren verwacht. Het afscheid van Mia van der
Zanden kwam onverwacht. De andere kant was dat Jan van Riet (nu ons jongste
raadslid) met voorkeursstemmen in de raad kwam. En dat is wel weer heel
bijzonder. Ook bijzonder was het afscheid van Wilbert Egelmeers en Ad de
Kort. Beiden gedurende 16 jaar verbonden met onze gemeenteraad. Niet voor
niets ontvingen zij namens onze Koning een koninklijke onderscheiding. Het is
als burgemeester een eer om mensen die zich zo lang, met zoveel energie en
met zoveel oprechte betrokkenheid ingezet hebben voor onze gemeenschap,
namens de Koning de versierselen op te mogen spelden. Die laatste raadsvergadering krijgt daardoor een extra feestelijk en gouden randje.
Hulde en dank aan alle raadsleden van de afgelopen vier jaar. En dan breekt ook
meteen weer een nieuwe periode aan. De nieuwe gemeenteraad is afgelopen
donderdag geïnstalleerd. Als er zes raadsleden afscheid nemen, dan komen er
dus ook zes nieuwe raadsleden bij. Daarmee is er een mooie mix van continuïteit
en vernieuwing. Prachtig dat ook jonge mensen zich als raadslid verkiesbaar
hebben gesteld en dat zij ook in de raad komen. Sint Anthonis verdient het dat
mensen die nu jong zijn, met ambities en toekomstdromen die passen bij hun
leeftijd, ook invloed hebben op onze gezamenlijke toekomst. Al deze 15 raadsleden zijn betrokken inwoners, zijn vrijwilligers en hebben naast hun raadswerk
andere verplichtingen. Raadswerk is en blijft een nevenfunctie. Het is geen baan.
Het is niet passend om ze meteen op het moment dat ze in de raad zijn gekozen
te bestempelen als ‘plucheplakkers’ of het ‘establishment’. Dat doet geen recht
aan hun oprechte betrokkenheid en inzet.
En ik roep onze inwoners op om samen met hen de dialoog aan te gaan, om
samen Sint Anthonis nog mooier te maken.
En ik wens iedereen heel veel succes voor de komende vier jaar.
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