Ik ga op reis en neem mee: heel veel positieve energie!
Ik las dat Emile Roemer zijn column gewijd had aan het onderwerp kernwapens. Bij
kernwapens denk ik ook meteen aan kernenergie. Ik wil het ook graag hebben over
kernenergie, maar dan in een totaal andere context, namelijk de voorgenomen herindeling
van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis met als titel “Opschalen én verbinden”, waarbij we de
positieve energie en organisatiekracht in onze kernen moeten koesteren. In een nieuwe
gemeente kunnen we de vele uitdagingen beter aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
stimuleren van werkgelegenheid, meer passende woningen, betere bereikbaarheid,
versterking van de economie, grotere invloed in de regio en de provincie. Maar een
belangrijke voorwaarde is dat we dit samen met onze samenleving gaan doen en onze
krachtige en prachtige kernen daarin een hele belangrijke positie geven. Want wat er ook
gaat veranderen, hoe onze nieuwe gemeente ook gaat heten: de kern waarin u woont, is
en blijft uw thuis. En het uitgangspunt is dat we het unieke en eigen karakter, de positieve
kennis en positieve energie van onze 25 dorpen blijven behouden en versterken. Denk ik
aan die kernen, dan denk ik ook meteen aan al die mooie evenementen. Bijvoorbeeld de
kroegentocht in Cuijk, Daags na de Tour in Boxmeer en de Pinksterfeesten in Sint
Anthonis. Evenement en dorp worden in één adem genoemd. Evenementen met een
eigen karakter, waar nu en straks heel veel mensen van binnen en buiten onze regio naar
toe komen en waar we nu en ook na de herindeling heel erg trots op mogen zijn.
Activiteiten die door gemeenten omarmd en gefaciliteerd worden, maar die met name door
de velen vrijwilligers in onze dorpen georganiseerd worden, met heel veel positieve
energie. En mocht deze column u positieve energie en creativiteit geven, dan kunt u via
www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl nog tot en met 4 augustus een nieuwe
naam voordragen. Terwijl ik dit schrijf, hebben we al 800 (!) suggesties binnen. Als dat
geen positieve energie geeft!
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