De burgemeester neemt u mee....
Ook in onze provincie staan we met het programma Brabant
Remembers uitgebreid stil bij 75 jaar leven in vrijheid. Op
11 september mocht ik samen met Hendrik Gerrits en Sem
Raaijmakers (leerlingen van Metameer) naar Waalre, alwaar
de 75e provinciale herdenking plaatsvond van alle Brabantse
gesneuvelde militairen en verzetsstrijders sinds het begin van
de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar is het thema “ Herdenken
krijgt een gezicht”. Het versterken van het provinciale karakter
van herdenken en het initiëren van een grote betrokkenheid
van de Brabantse jeugd is één van de speerpunten. Niet voor
niets schreef onze Commissaris van de Koning dat de traditie van herdenken en vieren steeds
meer zal gaan rusten op de volgende generatie.
Voorafgaand aan de herdenking werden de resultaten gepresenteerd van de internationale
jongerenconferentie genaamd “Past: Forward, Reflect, Rethink, Remember”. Herinneren,
herdenken en vieren waren de leidraad voor deze conferentie. Het was fijn om te zien dat er
ook vanuit onze gemeente jongeren bereid waren om deze bijzondere bijeenkomsten en de
herdenking bij te wonen. Voor mij ook heel leuk om de hele rit niet in mijn eentje te hoeven
maken en samen naar Waalre te gaan. Het was gezellig, Hendrik en Sem gaven aan het als
heel bijzonder te ervaren om bij de grootste herdenking in de Sint Willibrorduskerk te Waalre
te zijn, om daarna samen deel te nemen aan de stille tocht met een erehaag van militairen. En
complimenten voor Hendrik en Sem, ik was heel trots op de respectvolle wijze waarop zij aan
de tocht deelnamen en een groet namens onze gemeente uitgebracht hebben.
Vorige week mocht ik de nieuwe reddingsboot van Reddingsbrigade Erica dopen. Reddingsbrigade Erica heeft als werkgebied alle gemeenten in het Land van Cuijk. De rol van
reddingsbrigades in Nederland is erg breed en omvat ook het voorkomen en bestrijden van
verdrinkingsdood in open water en bij evenementen. Zo is de reddingsbrigade bijvoorbeeld actief tijdens evenementen bij De Bergen in Wanroij. Omdat wij het goede werk van
Reddingsbrigade Erica ondersteunen, hebben wij in goed overleg met de vijf gemeenten in
het Land van Cuijk besloten de weggevallen rijksfinanciering over te nemen. Mede daardoor
heeft de reddingsbrigade een nieuwe reddingsboot kunnen aanschaffen, die dinsdag in
de haven van Grave feestelijk in gebruik is genomen. Als enige vrouwelijke burgemeester
in het Land van Cuijk viel mij de eer te beurt de nieuwe reddingsboot met champagne te
besprenkelen. De traditie bepaalt dat als één van mijn mannelijke collega-burgemeesters dat
gedaan zou hebben, de bemanning rampspoed in plaats van een behouden vaart te wachten
zou staan.
En dan vrijdag 13 september. Op het driegemeentenpunt, in het buitengebied tussen Cuijk,
Boxmeer en Sint Anthonis, heeft de naamgevingscommissie de drie namen gepresenteerd waar u vanaf 27 september op kunt stemmen. Uit 1037 inzendingen is gekozen voor
Maasheggen, Maasbroek en Land van Cuijk. Praat erover met uw buren, uw familie, binnen
uw vereniging. Alle inwoners uit onze drie gemeenten vanaf 16 jaar en ouder mogen (vanaf
27 september) één stem uitbrengen. En ik roep u op om dit in grote getale te doen. Mocht u
het moeilijk vinden om uw stem digitaal uit te brengen, dan kunt u met de brief waarin uw
unieke code staat ook uw stem uitbrengen in de gemeentehuizen van Cuijk, Boxmeer en Sint
Anthonis. Maar ook dat kan pas vanaf 27 september. Dus noteer het in uw agenda en volg
ons via social media, de websites en gemeentepagina’s in de krant.
En de week sloot af met de prijzenuitreiking van de teamwedstrijden ter gelegenheid van
DSV 90 jaar jong. En ik noem dit jong en niet oud. Want er staat een actieve, krachtige vereniging, met heel veel gemotiveerde sporters, vrijwilligers, bestuurders en ondersteuners die
met een prachtig programma ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum niet alleen 90 jaar
gevierd hebben, maar ook een heel stevig fundament hebben neergezet voor een succesvolle en lange toekomst. Een eer om daarbij aanwezig te zijn en namens ons college, onze raad
en onze ambtelijke organisatie de felicitaties uit te brengen en de prijzen uit te reiken.
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