De burgemeester neemt u mee....
De vorige keer schreef ik het al. Een heleboel activiteiten die met Pinksteren nog moesten plaatsvinden
hebben slechts als aankondiging in mijn column
gestaan. Immers, de deadline voor het aanleveren
van kopij was vrijdag voor Pinksteren. Het Pinksterweekend is in onze gemeente heel goed verlopen,
met veel mooie en gezellige activiteiten. Vanuit de
veiligheidsregio was ik samen met collega Maarten Houben (burgemeester van Nuenen) uitgenodigd om een werkbezoek te
brengen aan 7th Sunday in Erp. Een mega evenement met maar liefst 40.000 bezoekers. Ik ben enorm onder de indruk van al die mensen die achter de schermen
bezig zijn om het feest zonder problemen te laten verlopen en het daarmee ook
echt een feest laten zijn voor al die feestgangers en de omgeving. En ook complimenten aan de hulpdiensten zoals bijvoorbeeld de ambulancemedewerkers,
die overuren draaien. En denk bijvoorbeeld aan al die mensen die het verkeer
reguleren. Het mooie is dat het evenement voor de vele bezoekers en feestgangers zonder grote problemen is verlopen.
Dit weekend was er niet alleen in onze gemeente veel te doen, maar ook in onze
omgeving. Wij hadden het Internationaal Keverweekend, het Schaapscheerderfeest, de kermis in Oploo met het NK Modderslibberen en in onze omgeving de
Luchtmachtdagen in Volkel, Meadow in Rijkevoort. Dus genoeg te doen. Zelf was
ik met de collega-burgemeester uit de burgemeesterskring Brabant-Noordoost
te gast in Volkel. Eerlijk is eerlijk: ik was er nog nooit geweest en ik weet eigenlijk
ook niet of ik er ooit privé naar toe zou gaan. Maar het was echt heel indrukwekkend en voor de volgende editie zeker een aanrader. Het mooie weer hielp
natuurlijk ook mee.
De tweede dag zijn we onder andere gaan kijken naar de Peelrandbreuk en
naar de Duitse Militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Twee totaal verschillende
programmaonderdelen. De Peelrandbreuk is verantwoordelijk voor de wijze
waarop ons landschap en het grondgebruik zich heeft ontwikkeld en alleen al
daarom interessant. De militaire begraafplaats, die ik tijdens mijn jeugd al regelmatig bezocht heb, blijft heel indrukwekkend. Meer dan 31.000 militairen zijn
daar begraven en dan wordt de impact van de oorlog – met niet alleen slachtoffers aan geallieerde zijde, slachtoffers in bezet gebied, de vele Joodse, Sinti en
Roma-slachtoffers, maar ook de slachtoffers aan de zijde van nazi-Duitsland – pas
echt duidelijk. Nu vinden er ook voorlichtings- en educatieactiviteiten plaats, die
zeker in het kader van 75-jaar bevrijding ook aandacht verdienen.
Op korte termijn gaan we iedereen in de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint
Anthonis vragen om mee te denken over de naam van de nieuwe gemeente.
Denk dus alvast na over een leuke naam! 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.
Marleen Sijbers, burgemeester gemeente Sint Anthonis

