De burgemeester neemt u mee....
Ik wil deze eerste column van het nieuwe jaar
beginnen door u, namens onze medewerkers, de
gemeenteraad en het college van B&W, een goede
gezondheid, alle goeds en heel veel geluk in het
nieuwe jaar toe te wensen. Een goede gezondheid
is niet vanzelfsprekend. Daar kunnen we in preventieve zin wel een klein beetje invloed op uitoefenen, maar uiteindelijk is het een
cadeautje. We hebben wel wat meer invloed op samen de goede dingen doen,
de mooie momenten koesteren en dit ook naar elkaar uit te spreken. Laten we dit
nieuwe jaar ook weer aandacht voor elkaar hebben en rekening houden met de
mensen die het minder goed hebben of hulp kunnen gebruiken. Dat is overigens
wel wat mij steeds weer opnieuw in positieve zin opvalt. Het rijke verenigingsleven, hoeveel mensen mantelzorger zijn, het enorme aantal vrijwilligers, de gemeenschapszin. Dat zijn de pijlers waar onze samenleving op rust en die enorm
belangrijk zijn, zo niet het allerbelangrijkste zijn, om met elkaar op een goede en
prettige wijze samen te leven. En dat is kenmerkend voor onze gemeente en alle
kernen. Daarvoor wil ik u bedanken en ook voor het komende jaar heel veel succes toewensen. Wij hebben vanochtend onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
met het personeel gehad. Bescheiden zoals ons past, waarbij we wel even stil
hebben gestaan bij alle ambities die er zijn. Dit jaar wordt hard gewerkt aan de
ingezette lijn voor een herindeling, idem voor ons uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit het coalitieprogramma. Natuurlijk hebben we ook even stil gestaan
bij onze collega Jos Raemaekers, die vanwege een op handen zijnde operatie
tijdelijk zijn functie heeft neergelegd. De fractie van SAN is zeer voortvarend op
zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger en ik spreek de hoop en verwachting
uit dat op korte termijn nadere mededelingen daarover gedaan kunnen worden.
En de hoop is dan dat we weer snel op volle sterkte en op volle kracht verder
kunnen gaan.
Oud en nieuw is bij ons op een feestelijke manier gevierd. Het is in onze gemeente traditie om op een positieve, veilige en gezellige manier oudejaarsnacht in te
gaan en om ook het nieuwe jaar op een positieve, veilige en gezellige manier
te beginnen. Wij hebben dit op verzoek van de pers ook al meteen op 1 januari
gemeld en u allemaal hiervoor bedankt. Helaas is goed nieuws vaak geen nieuws
en gaan de berichtgevingen vooral over zaken die niet goed zijn gegaan. Ik wil u
ook via deze weg allemaal heel hartelijk danken. Laten we ook deze traditie in ere
houden.
Marleen Sijbers, burgemeester

