De burgemeester neemt u mee....
Op 17 juni waren we te gast in ’t Raadhuis te Wanroij,
waar we samen met de raad, onze medewerkers
en het college in gesprek zijn gegaan over diverse
onderwerpen rondom het Uitvoeringsprogramma
en andere actuele thema’s. Het was leuk geweest als
er wat meer mensen van buiten de politiek aanwezig
waren, want het was een goede avond waar ook voor
onze inwoners interessante (achtergrond)informatie
op te halen was. En het is goed om niet telkens in het gemeentehuis te vergaderen, maar ook naar onze kernen te gaan. Het jaarlijkse overleg met de dorpsraadvoorzitters op dinsdag was heel positief. Daarbij hebben we het ook gehad over
het visietraject, het naamgevingsproces, de kernendemocratie en de algemene
planning en stappen rondom het herindelingsproces.
Het thema “herindeling” leeft nog niet echt onder onze inwoners. Wellicht is 2022
ook nog (te) ver weg. Voor ons is het al heel lang geleden dat wij een herindeling
meegemaakt hebben. We gaan dan terug naar 1994, toen de huidige gemeente
Sint Anthonis is ontstaan. Een hele tijd geleden. We zijn nu samen met Cuijk
en Boxmeer hard aan het werk en we doen dit op basis van de raadsbesluiten,
een Plan van Aanpak, provinciale inbreng, ervaringen van elders en wettelijke
verplichtingen. Aankomende woensdag vindt er weer een avond plaats waar de
raden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis met elkaar in gesprek gaan. Het is een
interessante en leerzame weg die we samen aan het afleggen zijn met als doel
die nieuwe gemeente, voortkomende uit de drie gemeenten Cuijk, Boxmeer en
Sint Anthonis en waarbij Mill en Sint Hubert en Grave meer dan hartelijk welkom
zijn.
Op donderdag mocht ik namens u allen het echtpaar Arts -van de Mortel uit Stevensbeek van harte feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Gezellig over vroeger
en over nu gesproken. Hoe zij samen een gemengd bedrijf gestart zijn, hoe het
bedrijf zich heeft ontwikkeld, dat in de tijd dat wij het woord emancipatie nog
niet kenden deze mensen – man en vrouw – echt samen een bedrijf runden en
hoe een nieuwe generatie het bedrijf nu voortzet. En hoe ze nu samen, ook met
zorgen en beperkingen vanwege de gezondheid, genieten van hun oude dag.
Heel fijn om daarbij te mogen zijn.
En zondag was ik als beschermvrouwe aanwezig bij het Koningsschieten van ons
Gilde uit Sint Anthonis. Het werd nog even gememoreerd. Bij de heroprichting is
er bewust voor gekozen om het Koningsschieten niet op het eigen Gildeterrein,
maar midden in het dorp op onze Brink te organiseren. Een hele goede keuze. Er
was voldoende zon om het een heerlijke zomerse dag te laten zijn en voldoende
schaduw om de dag door te brengen. Het watertappunt deed goede zaken en
ook op het terras bij Friends en bij De 3 Burgemeesters zaten mensen die de verrichtingen van de gildebroeders en -zusters goed konden volgen. De dag werd
afgesloten met het verwelkomen van een nieuw Koningspaar, omdat Henk Derks
met het verlossende schot de vogel naar beneden schoot. En ook vanaf deze plek
wensen wij het nieuwe Koningspaar en het Gilde een heel mooi jaar toe.
Marleen Sijbers, burgemeester gemeente Sint Anthonis

