De burgemeester neemt u mee....
Op vrijdag 18 oktober waren we in het gemeentehuis van Boxmeer voor de onthulling van de naam
die u gekozen heeft voor de gemeente die ontstaat
wanneer Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis gaan herindelen. Het was erg spannend. Ruim 20.000 inwoners
hadden gestemd en het kon dus op drie manieren
uitpakken. We zijn erg trots dat zoveel inwoners hun stem hebben uitgebracht op
hun favoriete naam. Via tv en radio kon u live volgen hoe bekendgemaakt werd
dat ‘gemeente Land van Cuijk’ met een grote meerderheid (63%) gekozen is tot
de naam van onze toekomstige gemeente. Doordat zoveel inwoners meegedacht
en gestemd hebben, is de nieuwe naam ook echt van ons allemaal. Ook via deze
weg wil ik iedereen bedanken voor het stemmen op zijn of haar favoriete naam.
Voorafgaand aan het stemmen, hebben de vrijwilligers van de naamgevingscommissie uit ruim duizend naamsuggesties een top drie geselecteerd en deze
keuze voorzien van een motivatie. Dat is natuurlijk een enorme taak, die ze als
een team hebben uitgevoerd. Super! En ook geldt bij dit onderdeel van het
herindelingsproces dat al het werk dat verricht is om dit te organiseren bovenop
de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers kwam. Ook daarvoor zijn
complimenten op zijn plaats. We kijken terug op een succesvol naamgevingsproces en we blijven samen onderweg naar de mooie toekomst die ons wacht
in de gemeente Land van Cuijk. Voor het eerst kan ik de nieuwe gemeente ook
bij naam noemen in mijn column. Want ‘nieuwe gemeente’ klinkt nog ver weg,
terwijl het steeds dichterbij komt! De naam Land van Cuijk wordt toegevoegd
aan het herindelingsontwerp, dat op 28 oktober gelijktijdig voorgelegd wordt
aan de drie gemeenteraden.
Op 25 en 26 oktober is weer het PROMS Concert in Westerbeek. Samen met 16
zangers en zangeressen die hun roots in Westerbeek hebben, laat het Metropeelorkest ons als bezoekers van ‘Lets Twist again 2.0’ genieten van een spectaculaire
show met veel muziekstijlen. Ik ben er in ieder geval bij! Of je nu muzikant of
luisteraar bent, muziek verbindt ons als mensen. Met een vol programma, topmuzikanten, zangers en zangeressen die ook weer allemaal hun roots in d’n Twist
hebben, kunnen wij van jullie passie gaan genieten!
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