De burgemeester neemt u mee....
Wat een prachtige en indrukwekkende week hebben
we achter de rug. Op woensdag hebben we samen
met onze herindelingspartners stil gestaan bij de
oprichting van de veteranenvereniging Sint Anthonis.
Zij willen er voor elkaar zijn om hun vaak onbegrepen
ervaringen te delen. Met hun persoonlijke verhalen
willen ze ons laten zien dat vrede en vrijheid kwetsbaar zijn en blijvend inzet vragen.
En dan het weekend. De dorpsraad Sint Anthonis heeft samen met de Heemkundekring Sint Tunnis enorm veel werk verzet om het zeer indrukwekkende
programma ter gelegenheid van 75 jaar vrede en vrijheid in Sint Anthonis tot
een succes te maken. De variatie in het programma-aanbod waardoor er voor
iedereen – van jong tot oud, met en zonder persoonlijke herinneringen aan
oorlog of de strijd om vrijheid – de mogelijkheid was om samen stil te staan bij
75 jaar vrede en vrijheid. En wat heel belangrijk was met respect en ruimte om
verdriet en verlies te delen, maar ook ruimte om samen blij te zijn en de vrijheid
te vieren. We hebben samen een deel van onze geschiedenis herbeleefd en we
hebben ook samen naar de toekomst gekeken. De decoraties van kapitein Roland Ellis die door zijn nazaten, de heer en mevrouw Roland en Philippa Ellis, aan
ons in bewaring gegeven zijn, gaven zaterdag nog extra glans. Complimenten
aan iedereen, voor en achter de schermen, die deze dag tot een succes gemaakt
heeft. Het was een prachtig eerbetoon aan 75 jaar vrede en vrijheid. Respect aan
allen die zich ingezet hebben en nu nog inzetten voor onze vrijheid. Hiermee is
een prachtig begin gemaakt, ook voor de andere activiteiten die in onze kernen
nog georganiseerd gaan worden.
Deze week gaan de raden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis verder in gesprek
over het herindelingsontwerp dat voor 28 oktober geagendeerd staat in de drie
raden. Vorige week hebben we beeldvormend gesproken over de toekomstvisie
van de nieuwe gemeente, kernendemocratie en de positionering van de ambtelijke organisatie. Ook het financieel arrangement Sint Anthonis is ter sprake
gekomen. Deze week komen de raden opnieuw bij elkaar en wordt gesproken
over de toekomstvisie en de daarmee samenhangende invulling van de kernendemocratie.
En vergeet u niet om te stemmen op de naam voor uw nieuwe gemeente. Er zijn
u al 8.664 mensen voorgegaan, maar elke stem telt. Kiest u voor Land van Cuijk,
Maasbroek of Maasheggen? U brengt uw stem uit via www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl
Marleen Sijbers, Burgemeester

