De burgemeester neemt u mee....
Evenementen: het blijft een onderwerp waar
iedereen wel iets van vindt. En dat is goed. Want we
moeten er samen een lijn over uitzetten. Willen we
meer reuring, of juist minder. Zijn we een gemeente
waar natuur, rust en ruimte van doorslaggevend
belang zijn, of willen we evenementen meer ruimte
geven om zo een aantrekkelijke gemeente te zijn
voor onze eigen jongeren en om zo ook jongeren
van buiten onze gemeente te introduceren aan al het moois dat Sint Anthonis te
bieden heeft.
Onze gemeenteraad organiseert daarvoor een gemeentegesprek. Zij willen dan
van u vernemen wat u vindt. Wat wilt u wel en wat wilt u niet. Noteer daarom nu
al vast maandagavond 26 november in uw agenda en volg onze berichtgeving
op social media, op de gemeentepagina en/of onze website. De gemeenteraad
gaat de opbrengst van de avond gebruiken om het nieuwe evenementenbeleid
vorm te geven. U bent van harte uitgenodigd en uw mening telt!
Met het voltallige college hebben we afgelopen dinsdag deelgenomen aan een
mediatraining. Wat werkt wel, wat werkt niet. Wat verwacht een journalist en
waar kunnen wij de journalist op aanspreken. Over het feit dat iedereen er eigenlijk van uit gaat dat wat in de krant staat ook waar is. Maar ook dat voor de oude
onderzoeksjournalistiek eigenlijk geen tijd meer is. Buiten het feit dat het heel
leerzaam is, dat het goed is om af en toe wat te oefenen in een veilige situatie,
werkt het ook goed om samen met het college wat te ondernemen in het kader
van teambuilding. Aan het einde van de ochtend kwamen we tot de conclusie
dat een vervolg heel zinvol is en dit komt dan ook op het lijstje van “nog te doen”.
U weet misschien wel (of niet) dat ik beschermvrouwe ben van de handboogvereniging Landmachts Eendracht uit Wanroij, ofwel LEW. Een van onze leden was
al geruime tijd ziek. Willy was lid van het bestuur als een enthousiaste, meer dan
betrokken en vriendelijke man. Helaas bereikte ons het droevige bericht dat hij
zondag, veel te vroeg en veel te jong, overleden is. Voor zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden zal hij een enorme leegte achterlaten. We wensen hen allemaal
heel veel sterkte.
Donderdagavond komt de raad weer bijeen en vanaf 19.30 uur bent u dan ook
van harte welkom. Onze raadsvergaderingen zijn altijd goed bezocht. Dat is mooi
en een goed gebruik. Natuurlijk is er altijd een vaste schare van trouwe bezoekers, maar afhankelijk van het onderwerp komen er ook altijd inwoners of adviseurs die speciale belangstelling hebben voor een onderwerp. Er zijn een aantal
hamerstukken waar de raad naar alle waarschijnlijkheid niet meer over gaat
vergaderen (dat kan en mag de raad nog tijdens het vaststellen van de agenda
aanpassen) en er zijn donderdag twee bespreekpunten. Het eerste onderwerp is
het openbare verlichtingsplan en het tweede onderwerp betreft het uitvoeringsprogramma. En als ik u dan toch mag vragen om te komen, kom dan voor dit
onderwerp. Want dit wordt het programma voor onze raad, ons college en onze
ambtelijke organisatie voor de komende jaren. Een plan vol ambitie, op heel veel
terreinen om de gemeente Sint Anthonis nog mooier en nog beter te maken.
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