COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Soms komen er opeens bijzondere
verzoeken op je pad. Zo was er vrijdag jl. een ploeg van een landelijke
omroep in Sint Anthonis actief
om opnames te maken voor de
verkiezingscampagne van de Brabantse VVD. Natuurlijk vanwege
de provinciale verkiezingen op 18
maart. Toevallig kwam ik daarbij
uit. Mij werd ook gevraagd om
een bijdrage te leveren. Een burgemeester staat boven de partijen
en hoort dus, wat mij betreft, geen
bijdrage te leveren aan een partijpolitiek onderwerp ten behoeve
van verkiezingen. Daarnaast zou
het onderwerp gaan, zo werd mij
verteld, over de bestuurlijke verhoudingen in het Land van Cuijk.
Later las ik in een twisterbericht
van de Brabantse VVD dat het zou
zijn gegaan over gemeentefusies.
Onze raad heeft hierover een zeer
duidelijk standpunt en daarnaast
hebben wij binnen het Land van
Cuijk de afspraak gemaakt dat
wij, als burgemeesters van de vijf
gemeenten in het Land van Cuijk,
dit thema terughoudend benaderen. Kortom, als burgemeester van
Sint Anthonis en als voorzitter van
het CO (Coördinatie Overleg: het
overleg van de vijf burgemeester
binnen het Land van Cuijk) heb
ik hiervoor vriendelijk bedankt en
geen interview gegeven.
Een dag eerder, op donderdag,

was ik bij het echtpaar Jo en Tiny
van Berlo-Sambeek te gast. Dit
ter gelegenheid van hun diamanten huwelijk. Heel gezellig en
fijn om te zien dat mensen, die al
zolang samen zijn, nog zoveel met
elkaar delen. En ondanks dat hun
gezondheid niet altijd meewerkt,
wonen ze nog steeds zelfstandig.
Ik geniet altijd van die bezoeken
en van de verhalen. Verhalen over
vroeger en van nu en steeds weer
besef ik dat mijn generatie en ook
onze kinderen heel erg verwend
zijn. En veel dingen vanzelfsprekend vinden, die misschien niet
zo vanzelfsprekend zijn.
Zaterdag vierden we een feestje.
Een feestje in Oploo. Niet echt
in de letterlijke betekenis met
muziek, toeters en slingers. Maar
wel een feestelijke afsluiting. Door
de Stichting Schik Happens is in
2013 een evenement georganiseerd en daarbij is schade aan het
voetbalveld ontstaan. Overigens
geheel buiten hun schuld, want
er was zoveel regen gevallen, dat
zelfs de rijplaten de schade niet
konden voorkomen. De organisatoren hebben geprobeerd om de
schade te herstellen, maar daar
kwam toch meer bij kijken. Als
tegenprestatie heeft Schik Happens nu in Oploo bij ‘t Jufferen het
groenonderhoud helemaal “up
to date” gemaakt. De gemeente
plaatst, als het water voldoende
gezakt is, een speciale klep in de
oude gracht. Het oude en vieze
water kan dan op gezette tijden
geloosd worden en dan kan de
gracht weer van vers en fris water
voorzien worden. We hopen dat
hierdoor de geuroverlast tot het
verleden behoort. We zijn niet
alleen trots op jonge enthousiaste
mensen die iets voor hun dorp en
hun leeftijdgenoten organiseren,
maar ook trots op de voortreffelijke wijze waarop zij hun verantwoordelijkheid genomen hebben.
Heren, super gedaan!
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