De burgemeester neemt u mee....
Sint Anthonis heeft een nieuwe Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, in de persoon van Jeffrey Herlings.
Voor ons natuurlijk de enige echte sportman van
het jaar, want wereldkampioen worden in de MXGP
klasse (de koningsklasse van de motorsport), dat is in
heel de historie van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging nog nooit voorgekomen. En daarom zijn wij er enorm trots
op dat het onze Majesteit, Koning Willem-Alexander behaagd heeft om Jeffrey
Herlings te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze heugelijke
gebeurtenis vond plaats in Doetinchem, tijdens het jaarlijkse Motorsport Gala. Ik
ben zeer gastvrij ontvangen door zowel de burgemeester van Doetinchem als de
organisatie van het Gala. En natuurlijk is het fantastisch om zo’n groot sportman
als Jeffrey te mogen feliciteren namens al onze inwoners.
Donderdag was het college voltallig aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van
de provincie. Voltallig, met een prelude op de aanstaande benoeming van Hans
Driessen. Want daarmee vergeet ik bijna te benoemen dat er op vrijdag een extra
raadsvergadering ingepland was en de tijdelijke vervanger van Jos Raemaekers
(die vanwege ziekteverlof zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd heeft) is
voorgedragen en benoemd. Hans Driessen is een ervaren bestuurder met een
breed netwerk. Hij kan zo op onze rijdende trein stappen. Dat bleek ook tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van de provincie. Introductie was niet echt nodig, want
het bleek dat hij heel veel van de aanwezigen al kende of eerder in zijn carrière
al was tegengekomen. Het is mooi dat ook deze wethouder met unanieme
goedkeuring van de raad aan de slag gaat. Dat is ook belangrijk, want er is veel te
doen. We hebben samen met de raad en onze ambtenaren veel ambities en het is
fijn dat we weer op volle sterkte en op volle kracht vooruit kunnen. Daarbij wil ik
wel gezegd hebben dat we onze zieke collega Jos Raemaekers missen en hopen
dat hij snel weer beter is om samen met ons de klus verder te klaren.
Zaterdagavond is de winnaar van Kwizzut Sint Tunnis en ‘t Leker bekend geworden. DE AOW-SOOZ mocht met de felbegeerde eerste prijs naar huis. Het was
gezellig, feestelijk en druk in de sporthal en naarmate de avond vorderde werd
het steeds spannender. En natuurlijk complimenten aan de organisatie, want onderschat het niet. De voorbereiding, de controle van de antwoorden en de avond
van de uitslag organiseren: een enorme klus. En dat allemaal rond de feestdagen!
Marleen Sijbers, Burgemeester

