De burgemeester neemt u mee....
Zaterdag een dagje brandweer. Boxmeer organiseerde deze keer de provinciale vaardigheidstoets. Er
streden 20 ploegen voor 6 plaatsen in de volgende
ronde. En hier schrijft een trotse burgemeester, want
één van de twee wedstrijdteams uit Wanroij en het
wedstrijdteam uit Sint Anthonis gaan door naar de
volgende ronde. Ook het andere team uit Wanroij
deed het heel erg goed, alleen zij kwamen net 2
punten tekort om ook door te gaan naar de volgende ronde. Het was ook een
gezellige en lange dag. Wanroij mocht vroeg starten en Sint Anthonis moest aan
het einde van de middag spelen. Omdat het een moeilijk scenario was, waarbij
het een aantal posten niet lukte om binnen de gestelde tijd van 45 minuten
het scenario tot een goed einde te brengen, liep het programma vertraging op.
Rond 17:00 was het slachtoffer door Sint Anthonis veilig uit zijn benarde positie
bevrijd en kon hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd worden. Het
is altijd een leerzame ervaring om bij deze vaardigheidstoets mee te kijken. Een
goed scenario is voorstelbaar, maar niet voorspelbaar. Wij verwachten dat onze
brandweer in geval van een calamiteit snel en kundig op kan treden. Daarvoor
zijn deze vaardigheidstoetsen van grote waarde.
De gemeenteraad verliep op donderdagavond in goede sfeer en zeer efficiënt.
Met drie moties vreemd aan de agenda en een bespreekstuk mocht ik de vergadering om 21:00 uur sluiten. Mijn echte hoogtepunt van die dag was het bezoekje aan Anne-Sofie, een prachtige dochter van een van onze medewerkers. Vrijdag
hebben de collegeleden een aantal NLdoet-activiteiten bezocht. Het is weer
prachtig om te zien dat zoveel vrijwilligers zich inzetten voor verenigingen, voor
mensen met beperkingen of voor onze ouderen. Kortom, hier is onze gemeente
groots in! Daarna ook nog even bij de gemeentelijke dansdagen geweest. Altijd
een warm welkom en gezellig om mee te dansen. Een beetje mijn jaarlijkse uitje
ofwel guilty pleasure.
En dan nu een doorkijkje naar volgende week. Want u mag woensdag uw stem
uitbrengen voor Provinciale Staten en Het Waterschap. Dat stemmen is een recht,
geen plicht. Dat is wel eens anders geweest. Pas in 1917 kregen alle mannen
vanaf 25 jaar kiesrecht, daarvoor mochten alleen bemiddelde en goed opgeleide
mannen stemmen. In 1917 mochten vrouwen zich verkiesbaar stellen (passief
kiesrecht) en in 1919 werd de wet aangepast en kregen ook vrouwen kiesrecht.
Tot 1970 was er een opkomstplicht, daarna kwam deze te vervallen. Nu mag u
stemmen, maar het moet niet. En toch vraag ik u om gebruik te maken van dit
recht. Laat uw stem horen. Door te stemmen laat u weten in welke persoon u het
meeste vertrouwen heeft, met welke ideeën u de meeste sympathie heeft en hoe
de toekomst van onze provincie en het waterschap er naar uw mening uit moet
zien. Want als de uitslag geen echte afspiegeling meer is van wat het grootste
deel van onze bevolking vindt of denkt, dan bepaalt slechts een klein deel onze
toekomst. En dat past niet in een democratie. Ook zijn er weer heel veel vrijwilligers actief om de verkiezingen goed te laten verlopen. Ook zij vinden het fijn als
u komt. En als wij vrouwen dit jaar precies 100 jaar kiesrecht hebben, dan is dat
toch zeker voor mannen én vrouwen een reden om niet thuis te blijven en om
uw stem te laten horen!
Marleen Sijbers, burgemeester gemeente Sint Anthonis

