De burgemeester neemt u mee....
Dinsdagavond overleg met de voorzitters van de
dorpsraden. Goede sfeer, over en weer waardering en
samen heel veel ambities. Aansluitend nog even snel
naar MFC Oelbroeck, naar onze EHBO-vereniging “Het
Zwaluwstaartje”, waar ik voorzitter Ria van Mill mocht
verrassen. Want de bewondering voor Ria is niemand
ontgaan: in het hele land, in heel Nederland, zijn er
drie (!) mensen wiens prestaties zo zijn opgevallen dat ze genomineerd zijn voor
de inspiratieprijs 2018. Het Oranje Kruis heeft het aan het rechte eind gehad om
Ria te nomineren voor deze bijzondere prijs. En Ria zou Ria niet zijn om meteen
aandacht te vragen voor haar vereniging. Want Ria is een inspiratiebron voor de
vereniging. Ze is de stuwende kracht, stimulator, motivator en kartrekker (geen
woord teveel). En ze houdt zich samen met vele anderen altijd bezig om jeugd en
nieuwe leden te werven, als een echte volhouder. En dat overkwam mij dus ook.
Ik kon geen nee zeggen. Daarom ga ook ik bij Het Zwaluwstaartje leren om te
reanimeren. Er komen steeds meer evenementen en bijzondere activiteiten waar
EHBO aanwezig moet zijn en er komen steeds minder EHBO-vrijwilligers. Dat betekent dat er steeds vaker “nee” gezegd moet worden en verenigingen betaalde
EHBO moet inhuren. En die kosten weer veel geld. Kortom, denk er eens over na.
EHBO is nuttig, leuk en de vereniging is gezellig. U combineert dan letterlijk het
nuttige met het aangename!
Donderdagochtend kwamen de leerlingen van de Zonnewijzer uit Westerbeek
bij ons ontbijten. Onze bodes hadden er goed voor gezorgd, de leerlingen waren
met de fiets gekomen en keurig op tijd en goed voorbereid. Gezond ontbijten
is een belangrijke start voor een dag vol met leren, spelen en sporten. Maar
ook voor mij goed, want donderdag was een lange dag met in de avond een
gemeenteraadsvergadering. De gewijzigde begroting is unaniem aangenomen.
De wijziging betrof een door de drie partijen gezamenlijk ingediend amendement (dat is een wijzigingsvoorstel). Fijn zo’n eensgezinde raad. Over het tweede
bespreekpunt was men helaas niet zo eensgezind. Dat betrof de financiële paragraaf van het uitvoeringsprogramma. Gelukkig was er wel voldoende draagvlak
en dus is er nu financiële ruimte om samen de ambities van deze coalitie voor
krachtigere kernen en een schoner buitengebied waar te maken. Dat kunnen we
niet alleen, daar hebben we u ook bij nodig!
Daarnaast blijven we natuurlijk ook werken aan een Land van Cuijk. En ondernemers, vergeet s.v.p. niet om donderdagavond naar ons gemeentehuis te komen
voor de tweede ondernemersbijeenkomst van dit jaar. Vanaf 19:30 uur staat de
koffie klaar. Kortom, er is genoeg te doen!
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