De burgemeester neemt u mee....
Een mooie en drukke week achter de rug. Maandagavond organiseerde de gemeenteraad een gemeentegesprek over evenementen. Hoge opkomst, goede
sfeer en veel respect voor elkaars standpunten, veel
informatie en genoeg input om het nieuwe beleid
vorm te kunnen geven. Op donderdag op bezoek
geweest bij het 60-jarig huwelijk van de heer en
mevrouw De Kleijne-Barten in Oploo. Ze wonen nog
steeds zelfstandig met wat hulp van de kinderen. Volgens hun dochter vormen
hun ouders samen een mooi team. Mijnheer De Kleijne heeft een brede agrarische achtergrond, omdat hij vroeger een agrarisch bedrijf met zowel kippen als
champignons heeft gehad en ook nog bij Campina gewerkt heeft. Zoals het toentertijd ging, deed zijn vrouw het huishouden en zorgde zij voor de kinderen. Wat
ook voor die tijd bijzonder was, is dat zij ook echt in het bedrijf meewerkte, zeker
op momenten dat haar man weg was. Haar dochter had nog steeds mooie herinneringen aan de momenten dat ze op het bedrijf mee mocht helpen. Door haar
vader was een malletje gemaakt en zo kon zij ook helpen om de champignons
met de juiste maat in het juiste bakje doen. Het blijft mooi om als burgemeester
bij deze bijzondere momenten aanwezig te mogen zijn, zeker nu onze Gerrit nog
steeds mee kan gaan om foto’s te nemen. Deze bezoekjes blijf ik koesteren.
En ook ‘s avonds was Gerrit weer van de partij, want in Oelbroeck vond de
jaarlijkse uitreiking van de sport- en cultuurprijs Ut Pèèrd plaats. Maar liefst zes
genomineerden waarvan er drie in de prijzen vielen. Het Sintunnis woordenboek
en de dames en heren van Constantia mochten trots zijn op hun derde en tweede plaats. Maar de winnaar van Ut Pèèrd was het openluchtspel In de Schaduw
van de Rômfabriek. Er werden beelden getoond van deze prachtige voorstelling
en meteen word je weer terug in de tijd meegenomen naar Oploo en voel je de
spanning en zorgen van onze inwoners rondom WO II. De spelersgroep mag een
jaar genieten van de wisseltrofee. En beste mensen, vergeet niet om nominaties
aan ons door te geven als u op de hoogte bent van een bijzondere sport- of culturele prestatie. U hoeft niet te wachten tot onze oproep, u kunt dat altijd doen.
Vrijdagochtend was ik samen met collega Bellemakers op een bestuurlijke
themabijeenkomst crisisbeheersing over “klimaatveranderingen en de gevolgen
voor de samenwerking in crisisbeheersing”. Helaas bittere noodzaak, want ons
klimaat verandert en daardoor zal er vaker sprake zijn van droogte, wateroverlast,
extreme weersomstandigheden en/of de gevolgen daarvan. We kunnen helaas
niet alles voorkomen, we kunnen wel voorbereid zijn. De overheid kan veel regelen, maar niet alles. Ook van onze inwoners verwachten wij dat ze voorbereid zijn
en ook dat moet georganiseerd worden.
De aankomende week staan er twee bijeenkomsten van de raad gepland. Met op
dinsdag het Integrale Veiligheids Plan voor onze gemeente. We praten dan ook
over ondermijning. Er is zelfs al een app ontwikkeld door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) met de naam Ondermijning. Het is een app die in
de vorm van een spel uw kennis test en uw bewustwording vergroot. Niet alleen
voor raadsleden, wethouders, burgemeesters of de politie, maar ook voor onze
ambtenaren en onze inwoners een aanrader! Probeer het maar eens.
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