De burgemeester neemt u mee....
Blijft toch een raar fenomeen, in het voren al een
column te schrijven over een weekend en mooie
momenten die nog moet komen. Vanwege Pinksteren is de deadline namelijk wat naar voren gehaald.
Ik heb geen glazen bol, maar wel een agenda waarin
heel veel mooie activiteiten in staan! Maar de echte
ervaring, het delen van het erbij zijn, ontbreekt. Dus
als u deze column op woensdag leest en er ontbreekt
wat van het Pinksterweekend, dan weet u waarom en
dan probeer ik dat een week later nog mee te nemen.
Gisteravond (6 juni) was er een raadsvergadering. Geheel tegen ons gebruik,
was het ver na middernacht voordat de vergadering afgesloten kon worden. De
raadsfracties hadden zich goed voorbereid en er waren veel moties en amendementen te bespreken. Het was mooi dat op een groot aantal punten de raad
elkaar vond en dat in samenspraak een groot aantal moties en amendementen
aangepast werden, vervolgens raadsbreed werden ingediend en unaniem werden aangenomen. Vanwege de planning was Sint Anthonis de laatste gemeente
die nog een besluit moest nemen over het naamgevingsproces van de nieuwe
gemeente. En daarmee kunnen Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis nu aan de
slag. Op korte termijn gaan we iedereen in de drie gemeenten vragen om een
naamsuggestie in te dienen. Denk dus alvast na over een leuke naam voor uw
nieuwe gemeente. Waar wilt u straks thuiskomen? Houd de social media-kanalen
en kranten in de gaten, want u wordt hier snel over geïnformeerd! Daarnaast
vindt u de meest actuele informatie over de herindeling altijd op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.
Maandag 3 juni ben ik samen met de kabinetschef en Gerrit van Kempen op
bezoek geweest bij het diamanten huwelijkspaar Arts-Bakker. Heel gezellig en
heel veel respect als je zo samen oud kunt en mag worden. En toch maar weer
heerlijk gebak gegeten, al weet ik dat het niet gezond is. Deze bezoeken zijn
altijd heel bijzonder en waardevol. Deze echter nog wat meer. Vanwege zijn
gezondheid (u allen bekend) was het de laatste keer dat Gerrit van Kempen ook
aanwezig was om voor u, voor ons en voor tunnis.nl de foto’s te maken. Ik zeg wel
eens grappend dat ik vaker met Gerrit op pad ben geweest en hem vaker zie, dan
mijn eigen echtgenoot. Maar zonder die grappende ondertoon: het is wel heel
triest dat zijn gezondheid hem nu echt in de steek heeft gelaten. Ik heb nog niet
echt de juiste woorden of toon gevonden, met name omdat het me ook echt wat
doet. Maar met de blik vooruit, hoop ik, gun ik, Gerrit zaterdag een heel mooie
bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, waarbij een lach en traan,
mooie herinneringen en verdriet vanwege een naderend afscheid aan bod gaan
komen.
Natuurlijk ook even aandacht voor het Pinkstertoernooi en de Pinksterfeesten.
Heel veel respect voor al die vrijwilligers die samen deze activiteiten organiseren.
Ik hoop op heel veel bezoekers, op heel veel gezelligheid en ook op heel veel
sportiviteit. En ik weet zeker dat ik een aantal van u tegen ga komen. Op zondag
ben ik zelf, in samenwerking met de veiligheidsregio en collega-burgemeester
Maarten Houben te gast in Erp bij 7th Sunday. Dat is in het kader van een werkbezoek. Aansluitend wil ik nog even op bezoek bij onze vrijwillige brandweer in
Wanroij. Eigenlijk zou ik daar al eerder zijn, maar vanwege het werkbezoek sluit ik
nu wat later aan. Maar ik weet nu al zeker dat het heel gezellig zal zijn.
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