De burgemeester neemt u mee....
Afgelopen week was een bijzondere week. De week
begon met op maandag een raadsbijeenkomst waarbij gesproken werd over het uitvoeringsprogramma,
de N602 en de tarifering van de afvalinzameling en
de afvalverwerking. Allemaal zaken die voor onze
inwoners en voor ons belangrijk zijn. De N602 is nu
aan de orde, de tarifering van de afvalinzameling
zou voor ons volgend jaar actueel kunnen worden en de projecten die benoemd
worden in het uitvoeringsprogramma worden vanaf 2019 in gang gezet en zijn
de komende vier jaar (dus de hele bestuursperiode van dit college) van invloed
op ons doen en laten. Daarmee proberen we samen met onze inwoners en de
gemeenteraad de gemeente een impuls te geven om de leefbaarheid – in de
breedste zin van het woord – en duurzaamheid (dus voor langere tijd en voor
een beter milieu) te verbeteren.
Dinsdag mocht ik naar Helmond om aanwezig te zijn bij de boekpresentatie
over Jan Clijnk, geschreven door Marcel Hermans. Het Speelhuis was afgeladen
vol, met coureurs van toen die toentertijd ook in Sint Anthonis de Motocross der
Azen reden, met liefhebbers van nu, met familieleden van Jan Clijnk, met heel
veel sympathisanten uit Sint Anthonis en met Benny Jolink van Normaal, die het
eerste boek in ontvangst mocht nemen. Het mooie van ons ambt is dat we heel
vaak bij dit soort bijzondere gelegenheden aanwezig mogen zijn. In alle eerlijkheid heb ik er zelf niets aan of voor hoeven doen, het is echt de verdienste van
Marcel, maar als burgemeester mag ik er wel bij aanwezig zijn. Krijg een ereplaats
op de eerste rij, mag met Benny Jolink spreken.
Woensdag was een dag met gemengde gevoelens. De Keukenbazen Battle
naderde de ontknoping. Collega Roel Augusteijn van Heusden mag zich nu een
jaar lang smaakburgemeester van Nederland noemen. Een eervolle titel! Elke
deelnemer mag zich al winnaar noemen. Immers zijn zij al de winnaars vanuit de
gemeente en mogen daarom deelnemen aan wedstrijd. Dat wij zo trots waren
op ons team en dat ook de verwachtingen hoog gespannen waren bleek wel
terecht. Onze dames Noor en Amber hebben samen met Niels de prijs gewonnen voor het meest creatieve gerecht. Proficiat en heel knap gedaan! Ik kon zelf
helaas niet aanwezig zijn vanwege een afscheid van een van onze beste vrienden
die plotseling en op veel te jonge leeftijd overleden is. Dat is toch wel even
binnen gekomen! Ik zeg soms als iemand overlijdt van boven de 90 die terug
kan kijken op een mooi leven, dan hoort verdriet er nog steeds bij, dan is het
voor familie, vrienden, nabestaanden nog steeds moeilijk, maar dan is de dood
wel een onderdeel dat bij het leven hoort. Als het dan een nog jong iemand is,
een leeftijdsgenoot, dan komt het opeens wel heel dichtbij. Dus laten we vooral
samen de mooie momenten koesteren en genieten van al het moois en samen
werken aan een nog mooiere gemeente Sint Anthonis.
Marleen Sijbers, Burgemeester

