De burgemeester neemt u mee....
Maandag 19 november met de collega-wethouders en
leden van andere Brabantse colleges deelgenomen aan de
opleiding crisisbeheersing in Waalre. Het is altijd goed om
kennis, ervaringen en dilemma’s met collega’s te delen. Op
dinsdagavond hebben we samen met enkele vertegenwoordigers van de dorpsraden, politie en brandweer gesproken
over veiligheid, ondermijning en over het concept-veiligheidsplan 2019-2022 voor onze gemeente. We hebben een
paar goede aanvullingen ontvangen die we uiteraard ook aan onze gemeenteraad gaan
voorleggen, zoals zichtbare aanwezigheid van blauw op straat en vaker uitspreken dat geweld en agressie naar onze hulpverleners (politie, brandweer en ambulancemedewerkers)
niet getolereerd wordt. Beide oproepen onderschrijf ik van harte! Mooi dus om juist deze
week te vernemen dat alle vacatures voor onze eigen lokale politie ingevuld zijn. Met Tim
van Brenk, Hans Ooms en Rachtel Rongen hebben we een mooi team dat zich samen met u
en ons in gaat zetten voor uw veiligheid. Ook fijn dat onze beide postleiders van de brandweer met Eric Verbruggen (Wanroij) en Werner van Sambeek (Sint Anthonis) aanwezig
waren. We doen altijd wel net alsof onze brandweer uit vrijwilligers bestaat, maar eigenlijk
is dat een verkeerde voorstelling van zaken. Onze vrijwilligers van de brandweer hebben
exact dezelfde opleiding als de beroepsbrandweer. Alleen hebben onze brandweermensen
deze belangrijke taak naast een andere baan.
Donderdag mocht ik in Wanroij het echtpaar Van Duijnhoven-Van Dijk feliciteren met hun
60-jarig huwelijk. Beiden afkomstig uit Rijkevoort. In hun jonge jaren, geen mobieltjes of
internet, maar wel een zolderraam met licht. Zo heeft elke generatie wel een inventieve
manier om te communiceren. En dan meer dan 60 jaar later nog steeds gelukkig met elkaar.
Kunnen we nog iets van leren!
Sinterklaas heeft Landhorst en Wanroij bezocht. Prachtig om Sinterklaas en zijn zwarte
pieten namens al die blije kinderen welkom te mogen heten. Op zondag tussen deze twee
mooie bijeenkomsten ook nog bij het BrinkEvent geweest. Volgens mij met meer ondernemers dan vorig jaar, gezellig en druk bezocht. Ik had verwacht na zaterdag misschien last
van spierpijn te hebben, maar gelukkig viel dat mee. Zaterdag stond ik namelijk iets voor
half negen op Vlagberg 24 voor de deur om mee te gaan met de vossenjacht onder toezicht van de Wildbeheereenheid (WBE). Foutje. Het was Vlagberg 28... Duurde even voordat
ik met hulp van Prins Arno D’n Urste de juiste contactgegevens had. Later dus toch aan
kunnen sluiten op de Nieuweweg. Het was droog, de groenbemesting was goed gegroeid
en op sommige momenten best wel zwaar om doorheen te lopen. Het mooie is dan wel,
dat je ‘s avonds echt weet waar je moe van bent. De mensen van de WBE letten heel goed
op veiligheid, houden de wildstand goed in de gaten en zijn een belangrijke schakel in het
beheer van onze natuur. Het was een mooie dag en er werd goed en gastvrij, met lekkere
koffie, belegde broodjes en heerlijke soep voor de jagers en drijvers gezorgd. En daarmee
is het weekend weer voorbij en komt er vast wel weer een hele mooie en interessante week
aan. Met op donderdag de uitreiking van onze jaarlijkse sport- en cultuurprijs Ut Pèèrd in
Oelbroeck en in de Heksenboom het laatste Cultureel Café. Twee mooie activiteiten op
helaas dezelfde avond. Dat doen we volgend jaar anders. Het Cultureel Café voor de eerste
keer zonder Tushi, want van haar is zaterdag in besloten kring afscheid genomen. Zij is
veel te jong is overleden. Het zal voor de vaste gasten en zeker voor de organisatie heel
erg vreemd voelen en moeilijk zijn. Ik zal donderdag zeker aan jullie en aan Tushi denken.
Sterkte!
Marleen Sijbers, burgemeester gemeente Sint Anthonis

