De burgemeester neemt u mee....
Het mooie lenteweer van afgelopen weekend
was een gepast vervolg op de verkiezingen. In de
gemeente Sint Anthonis was de opkomst zoals
gewoonlijk hoger dan het gemiddelde in Nederland,
namelijk 61,0% voor de Provinciale Staten en 58,2%
voor het Waterschap. Zo blijkt opnieuw de hoge
betrokkenheid van onze inwoners bij dit democratisch proces. En ik daarvoor
iedereen bedanken die van zijn of haar kiesrecht gebruik heeft gemaakt. Het
blijft natuurlijk een recht, geen plicht. Ook alle stembureauleden en tellers wil ik
van harte bedanken voor hun inzet. Zonder deze inzet zouden de verkiezingen
niet mogelijk geweest zijn! De uitslagen van de verkiezingen zijn te vinden op de
pagina van de verkiezingen op onze website (www.sintanthonis.nl).
Op maandagmorgen werd geconstateerd dat Jan Linders bij haar werkzaamheden van de supermarkt een draagmuur verwijderd heeft. Per direct hebben we
Jan Linders de werkzaamheden stil laten leggen. Wij staan in voor de veiligheid
van onze inwoners, en deze kwam in geding: de muur draagt ook bewoonde
appartementen. We hebben de bewoners dringend geadviseerd hun woning te
verlaten en hebben hen een ander verblijf aangeboden. Onze primaire zorg gaat
dan ook uit naar de bewoners.
Nu blijkt dat de constructie die aangepast is niet in de vergunningsaanvraag
vermeld stond en de constructieberekening ontbreekt. Nu kan de veiligheid niet
meer gegarandeerd worden van de eventuele klanten. En nog belangrijker: van
de mensen die boven deze zaak wonen, met alle gevolgen van dien. Namelijk
bouw stilleggen en het (tijdelijk) evacueren van de bewoners.
En daarom een verzoek. Beste mensen, beste ondernemers, wij - en zeker onze
ambtenaren - helpen en denken heel graag mee. Faciliteren vinden we allemaal heel belangrijk, daarvoor is tijd en ruimte. Het college en zeker ook onze
ambtenaren willen ook meedenken vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen
of wantrouwen. Maar het is op de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid
om vergunningen tijdig, compleet en correct aan te vragen. Het is aan u om
ons te tijdig te informeren wanneer u af gaat wijken en het is aan ons om u daar
toestemming voor te geven. Nogmaals, in ons gemeentehuis denken we graag
mee, wij willen graag helpen, maar laten we wel met elkaar de juiste volgorde
aanhouden!
Marleen Sijbers, burgemeester gemeente Sint Anthonis.

