De burgemeester neemt u mee....
Inmiddels is het bijna een traditie dat er tijdens de zomervakantie geen column verschijnt. Maar dat is niet
omdat er niets gebeurt of omdat het hele college en/
of de ambtelijke organisatie gedurende die hele periode met vakantie is, of dat het gemeentehuis gesloten is. Want juist in deze periode is ons gemeentehuis
langer geopend dan normaal. Met wat extra avonden
open, hopen we diegene die in de zomer weg willen
gaan, maar van wie de identiteitspapieren verlopen zijn, toch nog snel van dienst
te kunnen zijn. Kijk voor onze uitgebreide openingstijden op onze website.
De voorbereidingen voor het herindelingsontwerp gaan ook gewoon door. Voor
iedereen, voor u, voor ons, is dit een nieuw proces, waarbij we vragen of u met
ons mee wilt denken. Inmiddels is de naamgevingscommissie van start gegaan
en kunt u tot 4 augustus leuke, verrassende, bijzondere, creatieve, toepasselijke
namen voordragen. De eerste honderd suggesties zijn al binnen, waarvoor onze
hartelijke dank! Dus denk mee over de naam voor de nieuwe gemeente en voel u
vrij om suggesties in te dienen. Dat kan via www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl of via een formulier dat voor u klaarligt in het gemeentehuis.
Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 27 juni is de kadernota
vastgesteld. Daarmee heeft de raad de richting bepaald voor de zaken die we in
2020 op gaan pakken en aangegeven wat nog belangrijk is voor de wat verdere
toekomst. We noemen dat het meerjarenperspectief. Met het raadsbesluit en
de input van de raadsleden kan er in de zomer hard gewerkt worden aan de
begroting 2020. Voor onze inwoners is dat wat minder zichtbaar, omdat dit veelal
achter de schermen plaatsvindt. Maar daardoor niet minder belangrijk. Dit jaar
wordt het overigens weer wat anders dan gebruikelijk, omdat na het raadsbesluit
van 28 november over het herindelingsontwerp – ervan uitgaande dat de raad
ons dan groen licht geeft – de herindelingsgemeenten (Cuijk, Boxmeer en Sint
Anthonis) door de wet AHRI onder toezicht van de provincie staat. Dat betekent
dat de provincie vanaf dat moment meekijkt naar de uitgaven, opdat deze geen
negatieve consequenties voor de nieuw te vormen gemeente mogen hebben.
In de zomerperiode is er natuurlijk van alles te beleven in onze regio. Op www.
sintanthonis.nl vindt u onze evenementenkalender, met daarin veel activiteiten
in onze gemeente. En natuurlijk staat de Vierdaagse voor de deur, waarvoor mensen vanuit heel Nederland en het buitenland naar deze regio komen. Ook vanuit
de gemeente Sint Anthonis doen mensen fanatiek mee en via deze route wens ik
hen alvast veel succes en plezier!
En namens raad, ambtelijke organisatie en college wens ik u allemaal een mooie
en fijne zomer toe en in de eerste week van september groet ik u graag met een
nieuwe column.
Met vriendelijke groet,
Marleen Sijbers, burgemeester gemeente Sint Anthonis

