COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Maandagavond 23:30 uur. Net
terug van Kommus. De SWO
heeft een avond georganiseerd
voor de ondernemers met als
onderwerp handhaving. Handhaving is en blijft een moeilijk
onderwerp. Steeds maar weer
de zoektocht van hoe te handelen. Waarbij aan de ene kant
mensen vragen om handhaving
van een situatie bij de buren of
in de naaste omgeving en aan de
andere kant diegene, die met dit
toezicht of in een latere fase met
de handhaving geconfronteerd
wordt. Of daar waar de provincie of het rijk ons confronteert
met, zoals dat zo officieel heet,
de “beginselplicht” tot handhaving. Anders gezegd, waarbij de
lokale overheid wordt verplicht
om te handhaven als zij op de
hoogte is van een situatie die
niet past binnen wet- en regelgeving en die niet te legaliseren is.
Want met dit laatste moeten we
altijd beginnen. Maandag waren
ondernemers, raadsleden en de
ambtelijke organisatie in groten getale aanwezig. En naar ik
vernomen heb van de voorzitter
Willy Geurts en de gespreksleider Paul Egelmeers, was het een
avond, waar we met tevredenheid op terug kunnen kijken. Ik
weet niet of echt alle gevoelens
van zorg en van aandacht met
elkaar gedeeld zijn. Dat kan

ook misschien niet op zo’n eerste avond. Wilma Dirken heeft
namens onze organisatie op een
ontspannen en informatieve
wijze het proces uitgelegd. En
in het tweede deel was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van tips. Ik ga
hier geen volledig verslag geven,
maar we hebben afgesproken
om een vervolg aan deze avond
te geven. De tips gaan we op een
later moment nog eens bespreken met het bestuur van de SWO
en we gaan kijken hoe we ook
aandacht kunnen geven aan het
bekendmaken van de prioriteiten die er zijn. Kortom, wordt
vervolgd.
Als de Omstreeks bij u op de
deurmat valt, dan is het bijna
Carnaval. Zaterdag jl. was het
college te gast in Ledeacker bij
de Bonte Avond, die in het teken
stond van het 33-jarig jubileum.
Een prachtige avond, met heel
veel vrijwilligers op het podium,
muziek van de Lekerse Klinkers
en de (mini) dansgarde die tot
drie keer toe een hele leuke dans
liet zien. En waarbij een keer op
een hele geraffineerde wijze de
meisjes hun Spaanse rokken verruilde voor een sportieve outfit.
De nacht ging bijna naadloos
over in de dag, want C.V. De
Hanen had op zondag de jubileumreceptie. Uit de wandelgangen heb ik vernomen dat ook die
bijeenkomst supergezellig was.
Vrijdagavond vindt de sleuteloverdracht plaats in Oploo en
daarna barst het feest los. Voor
de 18-minners helaas nog even
geduld met alcohol en let u ook
even op dat het niet al te zichtbaar is als u niet thuis bent. Gun
het dievengilde geen kans. En
dan wens ik u nu, ook namens
Roos, Pierre en onze gemeenteraad, een hele mooie, gezellige
en feestelijk carnaval toe.
Alaaf!
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