De burgemeester neemt u mee....
Het einde van het jaar. De tijd om even terug te kijken
en ook om even vooruit te kijken. In maart 2018 waren er verkiezingen met een nieuwe raad, een nieuwe
coalitie en een nieuw college tot gevolg. Samen
aan de slag voor krachtigere kernen in een schoner
buitengebied. De eerste stappen zijn daarvoor gezet.
Met een door de provincie goedgekeurde begroting
voor 2019, een positief meerjarenperspectief en een heel ambitieus uitvoeringsprogramma. Het is ontzettend jammer dat onze wethouder Jos Raemaekers de
komende periode afwezig is vanwege een operatie. We wensen hem veel sterkte
en we blijven onze koers in de tussentijd voortvarend voortzetten. Hij moet tijdelijk (hopelijk en daar gaan we van uit) een pas op de plaats maken en in plaats
van al zijn energie in het wethouderschap steken, nu zijn energie gebruiken om
goed de operatie in te gaan. En nog belangrijker, er ook goed, gezond en sterk
weer uit te komen. We wensen ook zijn vrouw en gezin daar heel veel sterkte bij.
Wat dit verder nog voor tijdelijke consequenties heeft, daarover kan ik u nog niet
informeren en dat ligt overigens op de eerste plaats ook bij de fractie van SAN.
Behalve onze Jos, gaat onze Piet naar Elburg toe. Daar is donderdag tijdens onze
kerstbijeenkomst ook uitvoerig bij stil gestaan. We gunnen Elburg Piet, maar eigenlijk gunnen we Sint Anthonis Piet nog meer. Dit betekent ook dat we nu eerst
maar weer eens goed na moeten denken over wat we de komende jaren nodig
hebben. Immers zijn er heel veel plannen die uitgewerkt moeten worden in het
kader van het coalitieakkoord. We moeten blijven werken aan de Coolblue-gedachte en onze blik op de buitenwereld houden, onze klanttevredenheid nog
verder uitbouwen en daarnaast moeten we ook hard aan de slag om van het plan
van aanpak voor de herindeling met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis een succes
te maken. De komende tijd gaan we het hebben over de CBA-gemeente en we
richten ons op “Opschalen en verbinden”, waarbij de kernendemocratie een heel
belangrijk onderdeel is en waarbij Mill en St. Hubert en Grave meer dan welkom
zijn!
Over enkele dagen is het kerst en het nieuwe jaar staat voor ons al deels in de
steigers. Wees voorzichtig met vuurwerken weet dat er vanaf 28 december BOA’s
rondlopen (Buitengewone opsporingsambtenaren) die er speciaal op letten
dat vuurwerk alleen afgestoken wordt op momenten dat het mag (dus tussen
31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur)! Maar voordat het zover is, gaan
we eerst kerst vieren. Namens onze gemeenteraad, het voltallige college en
onze ambtenaren wens ik u hele fijne en mooie feestdagen toe en een gelukkig,
gezond en gezellig 2019! En die laatste wens uit ik begin volgend jaar gewoon
nog een keer.
Marleen Sijbers, Burgemeester

