De burgemeester neemt u mee....
Het is al weer enige tijd geleden, het weekend van
28 en 29 juli om precies te zijn, dat de Brabantse
Kampioenschappen voor paarden en pony’s in onze
gemeente plaatsvonden. Weet u het nog? Het was
toen heel erg warm, de organisatie had besloten
om het programma aan te passen zodat het zowel
voor de dieren als voor de ruiters minder belastend
zou zijn, en vervolgens koelde het in dat weekend plotseling wat af. Toch was er
bij iedereen begrip voor deze stap en zowel de organisatie, de vele vrijwilligers
als de deelnemers konden terugkijken op een prachtig toernooi. De organisatie
wilde graag wat terug doen richting de sponsoren. Dat was de reden dat we op
maandagavond uitgenodigd waren op het Anky Education Centre van niemand
minder dan Anky van Grunsven. En niemand minder dan Anky zelf verzorgde
een rondleiding op haar – tot in de puntjes verzorgde – bedrijf. En voor de echte
liefhebbers, Salinero staat nog steeds op stal en geniet van zijn oude dag.
Dinsdag ook een bijzondere avond. Drie jonge (burger)raadsleden Sam Cornelissen (VVD), Harm de Kleijne (CDA) en Jan van Riet (SAN) organiseerden samen
een avond om met jongeren (tot 35 jaar) in gesprek te gaan over wonen en
om hun woonbehoefte te peilen. Een heel goed initiatief, ik hoop dat het vaker
gaat gebeuren. Aan het einde inventariseerde ik hoeveel van die jongeren ons
op Facebook en/of twitter volgen. Die waren op een hand te tellen. En dat is
jammer. Want veel van ons nieuws, ook indien er kavels worden uitgegeven of er
woningbouwprojecten zijn, wordt in eerste instantie vrijgegeven via Twitter en/
of Facebook. Kortom, wil je op de hoogte blijven, ben je geïnteresseerd volg ons
dan op Facebook (facebook.com/sintanthonis.nl) en/of op Twitter (@SintAnthonisNB) en kijk regelmatig op onze website (www.sintanthonis.nl). Doen!
Inmiddels heeft onze raad ook besloten om een gemeentegesprek te organiseren over evenementen. De datum staat nog niet vast, maar ik zal u daarover zeker
via mijn column informeren.
Op donderdag was de eerste avond na de zomer van het Cultureel Café in de
Heksenboom. Wederom een goed gevulde informatieve avond. Ik kon echter
pas later aanwezig zijn, maar wilde de column van onze gemeentesecretaris /
algemeen directeur Piet Wanroij niet missen. Een goed verhaal, over onze missie,
een organisatie in verandering, mogelijkheden en de inwoner die op de eerste
plaats komt.
Volgende week staat onder andere in het teken van de nieuwe editie van de Keukenbazen Battle en het MuziekEvent in Landhorst. Het MuziekEvent is opgezet
voor alle mensen uit de regio die, door welke beperking dan ook, moeite hebben
met het bezoeken van een festival of uitgaansgelegenheid. Uiteraard zijn begeleiders, mantelzorgers en familieleden ook van harte welkom. Uit ervaring weet
ik dat dat het MuziekEvent een groot feest en een onvergetelijke middag is voor
alle artiesten, de vrijwilligers en de bezoekers. Wordt vervolgd.
Marleen Sijbers, Burgemeester

