De burgemeester neemt u mee....
Het was een mooie week. Maandag 7 oktober stond
in het teken van het herindelingsproces. De colleges
van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben het
herindelingsontwerp goedgekeurd. Dit wordt nu
voorgelegd en op 28 oktober hopen we dat de drie
gemeenteraden akkoord gaan en we zo op koers
blijven om op 1 januari 2022 een nieuwe gemeente
te vormen. Vrijdag aanstaande maken we in het
gemeentehuis van Boxmeer de nieuwe naam bekend. Dat wordt automatisch de
naam die de meeste stemmen heeft gekregen. Inmiddels weten we dat er 20.149
stemmen zijn uitgebracht, maar de nieuwe naam blijft nog even geheim. Op
vrijdag hoort u hier meer over.
Dinsdag togen we met alle colleges van onze regio Noordoost-Brabant naar
Uden om te praten over onze samenwerking. Hier kwamen vragen aan de orde
zoals (op welke manier) heeft onze samenwerking meerwaarde? Wat kunnen of
moeten we verbeteren? Wat hebben we nodig? En wat kunnen we zelf doen om
de samenwerking succesvol te houden? Sint Anthonis ziet zeker meerwaarde in
regionaal samenwerken. Er zijn gewoon veel taken/dossiers/projecten die we
niet alleen kunnen doen en die ook grensoverschrijdend zijn. Samenwerken leidt
in dat geval tot grotere kans van slagen, meer efficiency en een beter resultaat.
Denk daarbij aan de transitie van de landbouw en de regionale energietransitie.
Dit zijn thema’s die niet lokaal, maar regionaal opgepakt moeten worden. Bij
regionale samenwerking is het soms moeilijk om de behaalde resultaten ook
concreet te vertalen naar een meerwaarde voor onze lokale projecten. En bij
regionale samenwerking kan het niet zo zijn dat er alleen lokale voordelen zijn.
Het blijft een proces van geven en nemen, waarbij een sterke regio en provincie
ook goed is voor de lokale economie en de leefbaarheid. Soms op korte en soms
op lange termijn.
En dan woensdag. Woensdag was dé grote dag voor Maud van Duinhoven en
Ilonka van Haaf, van basisschool Leander. Zij zijn door Niels van Kessel, topkok
van De 3 Burgemeesters, geselecteerd uit de negen inzendingen. En daarmee
mochten zij met de grappige naam ‘Team Aknoli Duam Power’ Sint Anthonis vertegenwoordigen als lokale inzending voor de Keukenbazen Battle. Zij maakten
een heerlijk en gezond bonenbrood met lekkere krokante groenten. Ze hebben
het fantastisch gedaan, we gaan ze ook nog even lokaal in het zonnetje zetten.
Maar vanaf deze plaats natuurlijk ook van harte proficiat aan het team van Den
Bosch, want zij hebben gewonnen en collega Jack Mikkers mag zich een jaar lang
Smaakburgemeester van Nederland noemen. We gaan het recept van Maud en
Ilonka natuurlijk vermelden op onze website en zullen hier ook nog een mooie
foto bij plaatsen, want we zijn enorm trots op deze twee kanjers die samen met
Niels onze gemeente zo goed op de regionale (menu)kaart gezet hebben. Top
gedaan!
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