COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Afgelopen donderdag hebben
we een mooie raadsvergadering
gehad. Alle agendapunten zijn
unaniem aangenomen. Sommigen op basis van een debat
en met een amendement en een
motie. En dat is ook goed. Wat
ook goed is om te zien is dat, op
basis van debat, er meningen
gewisseld worden, dat men naar
elkaar luistert en dat vervolgens
in gezamenlijkheid naar een
besluit wordt toegewerkt.
Daarmee zijn de voorstellen over
het bestemmingsplan Gerardus
Majella-De Wilgen, Breedband
en het Rapport van de Rekenkamercommissie over dienstverlening in de gemeente Sint Anthonis vastgesteld en kunnen we de
volgende stap nemen.
Na afloop van de raadsvergadering zijn we als college nog even
naar het Cultureel Café bij Kommus gegaan. Leuke sfeer, veel
gelachen en veel publiek.
Zaterdag ben ik bij het bedrijf
van Marius Bardoel geweest. Dit
om de overheerlijke paling te
kopen. Toen ik daar was bleek
dat er net nieuwe glasalen aan-

gekomen waren. Heel veel, miljoenen super kleine beweeglijke en krioelende visjes. Visjes
(alen) die uit moeten groeien tot
mooie paling. In de natuur overleven heel veel aaltjes het niet.
Slechts 3 procent (of nog minder)
redt het om vanuit de Saragossazee (bij de Bermudadriehoek)
uiteindelijk een locatie te bereiken om te volgroeien tot een volwassen paling en daarna moeten
ze natuurlijk weer de weg terugvinden om uiteindelijk terug
te keren in de Saragossazee.
Laatst sprak ik iemand die vertelde dat er bij ons zoveel paling
in de sloten zat. Nu weet ik het
antwoord. Bij Bardoel zetten ze
jonge paling uit, om zo een bijdrage te leveren om de paling
als soort in de natuur in stand te
houden. Die jonge paling gaat op
enig moment, dus over 10 of 15
jaar en als ze dus volwassen zijn,
weer terug naar de paaigronden
om zo de soort in stand te houden. Een positief initiatief.
En dan is ook het carnavalseizoen weer volop aan de gang.
Zaterdag aanstaande bezoekt het
voltallig college de Bonte Avond
in Ledeacker. Ook hier een jubileumavond, zoals in Wanroij,
want de carnavalsvereniging De
Hanen bestaat dit jaar 33 jaar.
En bijzonder is dat in Ledeacker deze voorstelling geen
Pronkzitting heet maar Bonte
Avond. Toch eens vragen zaterdag waarom zij voor een andere
titel hebben gekozen. Mocht je
deze avond nog willen bezoeken,
koop dan snel je kaartje want vol
is vol zag ik op de website van De
Hanen.
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