De burgemeester neemt u mee....
Vandaag mijn laatste column voordat de vakantie, voor velen, echt begint. Het is niet zo dat het
gemeentehuis gedurende de zomervakantie op slot
gaat. Zeer zeker niet. Het college vergadert een aantal weken niet, maar ook dat betekent niet dat onze
inwoners moeten wachten. We hebben het zo georganiseerd dat er altijd twee collegeleden aanwezig
zijn om, indien nodig, een besluit te nemen. Ook zijn
er goede afspraken gemaakt over de vervanging. Er wordt ook gewoon gewerkt.
Immers in september vindt er weer een raadsvergadering plaats en dat betekent
dat de voorbereidingen al in volle gang zijn.
In verband met de te verwachten drukte, zijn er ook ruimere openingstijden. Zo
is er meer ruimte voor het aanvragen en verwerken van nieuwe identiteitsbewijzen zoals de paspoorten en identiteitskaarten. En het verlengen of uitgeven
van de rijbewijzen kan dan natuurlijk ook! We proberen er voor te zorgen dat
iedereen zorgeloos op vakantie kan gaan. U bent al door ons geïnformeerd als
uw papieren bijna verlopen zijn, maar check het voor de zekerheid zelf nog even,
zeker als u van plan bent om naar het buitenland te gaan.
De zomer betekent ook niet dat er geen leuke of mooie activiteiten plaatsvinden.
Afgelopen week mocht ik het echtpaar Ermens-Arts feliciteren met hun zestigjarig huwelijksfeest. Mooi om te zien hoe verzorgd het huis er uit zag en ook de
tuin nog zo keurig op orde. We hebben heerlijk buiten kunnen zitten en genoten
van een kopje koffie en heerlijk gebak.
Bij leven en welzijn mag ik op 19 juli op bezoek bij het echtpaar Kurvers-Bens ter
gelegenheid van hun 65-jarig huwelijksfeest. Een briljanten huwelijksfeest, dat
heb ik nog niet vaak meegemaakt. Ik kijk er nu al naar uit.
Het afgelopen weekend vond ook Tôntje Treft plaats, waar ik via de app nog een
leuke uitnodiging voor kreeg. Helaas kon ik het niet meer inpassen. De komende
weken staan er ook nog veel mooie en leuke activiteiten gepland. Zo organiseren
De Peelruiters uit Westerbeek in het weekend van 28 juli de Brabantse kampioenschappen voor pony’s en paarden. Bijzonder is dat dit jaar voor de eerste keer
de kampioenschappen voor para dressuur in hetzelfde weekend plaatsvinden.
We hopen dat het weer goed is. Ook vinden de komende tijd in onze dorpen
diverse activiteiten plaats die ik gemakshalve vat onder de noemer van de Kindervakantieweken. Ik realiseer mij wel dat dit de naam was zoals wij ze “vroeger”
benoemden en dat kan inmiddels al achterhaald zijn, maar u begrijpt vast wel
wat ik bedoel. Onze eigen inwoners en de toeristen die onze mooie gemeente
bezoeken, kunnen de komende weken ook nog naar een voorstelling van De
Speultuin in Oploo of naar de Westerbeekse Oogstdag georganiseerd door De
Twisse Dorsers. Kortom genoeg te doen. Ik zie u graag in september weer terug,
dan verschijnt de eerste column na de zomer. Ik wens u, mede namens raad,
college en organisatie een hele mooie zomer toe (met af en toe ook een buitje
voor natuur en landbouwgewassen).
Tot ziens,
Marleen Sijbers, Burgemeester

