De burgemeester neemt u mee....
Wat een weekend! Afgelopen zaterdag onze eerste
open dag. En wat voor een open dag! Voor ons
allemaal best wel spannend. Komen er veel mensen?
Is er een goede sfeer? Kunnen we uitleggen wat we
allemaal doen? Passen de verschillende programmaonderdelen wel goed bij elkaar? Kortom, voor ons
iets nieuws en vooraf heel veel vragen. Maar toen alle
vertegenwoordigers van de dorpsraden (en -vereniging en -coöperatie) de dag
officieel geopend hadden, bleek meteen al dat het liep als een goed geoliede
machine. Heel, heel erg veel bezoekers. Mensen die snel even binnenliepen,
mensen die langer bleven en mensen die de hele dag gebleven zijn. En niet
alleen een programma in het gemeentehuis, maar ook op de Brink. Onze eigen
brandweer, een klimpalm en muziek van Liquid Air (heel erg leuk en zaterdag 13
oktober spelen ze in Cambrinus in Boxmeer; een aanrader). In ons gemeentehuis
waren de winnaars van de Keukenbazen Battle 2017, Maureen en Fleur, aanwezig
om onze gasten lekkere hapjes te serveren. De betrokkenheid vanuit Omroep
Land van Cuijk was ook heel erg mooi en prettig. We zijn gedurende die dag in
beeld en geluid gevolgd en zo was het voor de mensen die niet konden komen
ook mogelijk om onze open dag te volgen. Want we hebben als gemeente
heel veel te bieden en net als een goede buur zijn we eigenlijk altijd aanwezig
bij grote mijlpalen in iemands leven. Wij horen als een van de eerste als er een
nieuw kindje geboren is. We trouwen verliefde stellen. We adviseren bij bouw en
verbouwplannen, al is het een eenvoudige dakkapel. We denken mee met ondernemers over hun bedrijfsplannen. We geven subsidie aan stichtingen, verenigingen en activiteiten met een maatschappelijk doel. Verkiezingen worden vanuit
hier georganiseerd en de gemeenteraad vergadert hier over onderwerpen die u
aangaan. En ja, we zorgen er ook voor dat het afval netjes wordt opgehaald. De
gemeente is dus altijd dichterbij dan je denkt. En toch komen de meeste mensen
misschien maar één keer per jaar in het gemeentehuis of niet eens. Daarom vond
iedereen het zo geweldig dat we zaterdag alles wat we in huis hebben konden
laten zien. Ook heel erg fijn dat er gedurende de dag steeds vertegenwoordigers
van onze gemeenteraad aanwezig waren. Voor een speeddate of gewoon een
goed gesprek. Dus voor herhaling vatbaar en dank aan al onze medewerkers en
natuurlijk onze inwoners. Want we doen het voor u en samen met u, onze medewerkers zijn de supporters van de lokale samenleving!
Zaterdagavond heerlijk uit geweest naar Oelbroeck waar het Oellandkoor samen
met de Bende van Beuving een heel gevarieerde muzikale cabaretavond verzorgden. Gezellig even uit. Mooi dat zoiets ook in ons dorp kan. Zondag vindt de
heropening van ‘t Stekske plaats in Stevensbeek. Een thuiswedstrijd, maar helaas
ben ikzelf verhinderd. Zeer spannend want dan wordt ook bekend gemaakt wie
de winnaar is van de grote dorpsquiz (Kwizzut). Wordt vervolgd.
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