De burgemeester neemt u mee....
Afgelopen week was met recht een mooie week. En
niet alleen vanwege het mooie weer.
De raad had eerder de technische vragen over de
jaarstukken 2017 besproken en de auditcommissie
was ook bij elkaar geweest. Zo’n overgangsperiode is
altijd even lastig. Er wordt door het nieuwe college, verantwoording afgelegd over de voorgaande
bestuursperiode. Dus de bestuursperiode waar het
vorige college aan gewerkt heeft en aan de knoppen zat. Waarbij ook de nieuwe
raad en nieuwe coalitie andere prioriteiten heeft, en men wel iets móet vinden
van die vorige periode. De voorjaarsnota was beleidsarm, omdat het nieuwe
coalitieprogramma “Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied” nog
vertaald moet worden naar een uitvoeringsagenda. Mooi was het om te zien
dat het amendement van het CDA met als titel “Ophogen subsidiëring verduurzaming bestaande particuliere woningen” na aanpassing ingediend werd door
de voltallige raad en samen met de jaarrekening 2017 en de Voorjaarsnota 2018
unaniem aangenomen werden. Ik heb het ook in mijn college gezegd: “Zo’n eerste echte raadsvergadering met een nieuwe raad en nieuwe wethouders is altijd
spannend. Komen de wethouders tot hun recht, gunnen partijen elkaar wat, gaat
het om de politiek of om onze inwoners? Het was een mooie en constructieve
vergadering. Complimenten aan alle deelnemers.”
Wethouders, secretaris, griffier en ondergetekende hebben samen met de
collega’s uit het Land van Cuijk deelgenomen aan het jaarlijkse VNG-congres. Dat
is deels netwerken, deels gewoon gezellig, deels werken aan het teamgevoel van
B&W. Op woensdag vindt dan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
Jaren terug volgden de gemeenten eigenlijk altijd de keuzen van het bestuur
van de VNG. Tegenwoordig zijn we meer betrokken, nemen we meer initiatief.
Voorstellen worden geamendeerd en dat resulteert in nieuwe keuzen die beter
zijn voor onze inwoners.
Op zaterdag heb ik het bord op de Brink mogen onthullen dat ons laat stil staan
bij de vliegtuigcrashes die in WO II in onze gemeente plaatsgevonden hebben.
Een heel mooi initiatief. Dit bord is overigens gesponsord door Ellen van Kol van
de Drie Burgemeesters. Waarom vind ik dit zo’n mooi initiatief? Het is goed om
ook buiten de reguliere herdenkingsmomenten, zoals elk jaar weer op bijvoorbeeld 4 mei, stil te staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat
oorlog en slachtoffers bij elkaar horen. Dat er mensen in onze gemeente waren
die met gevaar voor eigen leven onderduikers hielpen, die slachtoffers verpleegden en hielpen vluchten. Veel van de inzittenden overleefden een crash niet. In
onze gemeente zijn er 29 crashes geteld, dat is veel! Deze plaatsen zijn met de
bekende knooppunten aan elkaar gekoppeld. Een aanrader om deze routes (het
zijn er namelijk twee van elk ongeveer een 30 km) eens te fietsen. Starten bij de
Heksenboom.
Onze secretaris en ik hebben samen het initiatief in het Klooster op de Brink
mogen aanschouwen. Groot respect voor Hannie Nieuwenhuizen-Van Kempen;
fantastisch dat ze zo’n megaproject aangedurfd heeft. Met dit project wordt
het oude en vervallen klooster, met nieuwe activiteiten, in oude luister hersteld.
Behalve appartementen, komt ook De Parel in dit mooie historische pand. Complimenten en hulde aan deze initiatiefnemer!
Marleen Sijbers, Burgemeester

