De burgemeester neemt u mee....
Een drukke en bewogen week achter de rug. Sommige mensen denken dat het college heel gemakkelijk tot het besluit gekomen is om Jan Linders een
bouwstop op te leggen, zonder na te denken over
de gevolgen. Natuurlijk weten wij ook dat de EMTÉ
stopt en dat daarmee Jan Linders de enige supermarkt in Sint Anthonis is. Hoop niet dat mijn column
gescreend wordt op sluikreclame, dan komen er
wel heel veel “bliepjes” te staan. Maar gelukkig hebben we wel nog een slagerij
(Thijssen) en twee bakkers (Van de Ven en De Bakkertjes). Sorry, ik kan niet alle
ondernemers noemen, maar zo is er wel weer wat evenwicht. Ik wil het overigens
daarmee echt niet met een lachertje af doen. We beseffen allemaal dat het voor
onze inwoners lastig is en commercieel voor Jan Linders heel erg vervelend, maar
het ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Gelukkig is er op vrijdag
goed en constructief overleg geweest en besproken wat de beste en snelste manier is om er samen voor te zorgen dat Jan Linders open mag en kan. We hebben
samen de weg bepaald, de afspraken zijn gemaakt en zowel Jan Linders alsook
de gemeente doen er alles aan om er voor te zorgen dat de winkel zo spoedig
mogelijk geopend kan worden.
Maandag 25 maart is, op initiatief van het college, de gemeenteraad bijgepraat
over het Uitvoeringsprogramma. We wilden het op een andere wijze vormgeven.
Minder zenden, meer interactie en meer ruimte voor de zaken waar individuele
raadsleden in geïnteresseerd waren. Altijd spannend, maar volgens mij werd
deze nieuwe opzet wel gewaardeerd. Het Cultureel Café was op donderdagavond als vanouds weer interessant en gezellig. Met deze keer een gastoptreden
van Jan Peels, samen met onze eigen griffier Ton Keijzers en ondersteund door
het Chase Kwartet. Het was jazzy, swingend en te kort. Tip voor de programmering: de volgende keer willen we een toegift. Kent u trouwens Jan Peels nog?
Weet u het nog, van de dagelijkse reportage van de VARA ter gelegenheid van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014? Leuk, wij waren hem niet vergeten en hij
ons dus ook niet.
Donderdagmiddag samen met de griffier op bezoek bij Teun Wientjes en ook zijn
dochtertje Charlotte mogen bewonderen. Een schatje (Charlotte bedoel ik, niet
Teun of onze griffier). Daarna mocht ik het echtpaar Baltussen-van Erp feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. En voor deze gelegenheid werd er een heerlijke
Jan-Linders-vlaai in huis gehaald. Uit Mill. Bedenk me nu opeens dat ik nog even
naar de kippen van meneer Baltussen zou gaan kijken. Helemaal vergeten. Het
was zo gezellig dat de tijd voorbij vloog. Ik werd er ook subtiel nog even aan
herinnerd dat ik een keer bij zijn kleinzoon zou komen melken. Het is alweer heel
lang geleden (tijdens mijn studie) dat ik een keer geholpen heb met melken en ik
zou het echt nog graag eens een keer doen. Wordt nu in de agenda gezet, dus dit
gaat een keer gebeuren. Ik hou u op de hoogte.
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