COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Het zal u niet ontgaan zijn, maar
er komen verkiezingen aan. Een
aantal van u krijgt de Omstreeks
al op woensdag, anderen op de
donderdag. Dat betekent dat u de
volgende column net wel op de
dag of net na de dag van de verkiezingen van 18 maart ontvangt.
Vandaar dat ik de oproep om te
gaan stemmen in deze column
verwerk. Het lijkt wel bijna of
het om landelijke verkiezingen
gaat. We gaan echter stemmen
voor het provinciaal bestuur en
het waterschapsbestuur. Weet u
nog niet op wie u gaat stemmen,
dan kan de site www.stemwijzer.
nl daarbij een hulpmiddel zijn.
Tot uiterlijk vrijdag 13 maart
kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen bij de
gemeente. Waarom en via welk
mailadres u dit kunt doen, leest
u op de gemeentepagina in deze
Omstreeks. Mondeling kan dit tot
17 maart 12.00 uur.
Waar u ook op kunt gaan stemmen is op Aubanne uit Sint
Anthonis. Zij kwam gisteren
naar het gemeentehuis voor een

gesprek. Helaas was ik op dat
moment niet in de gelegenheid
om haar te woord te staan, vanwege een andere afspraak. U kunt
nog op haar stemmen tot woensdag (vandaag) tot 11:00 uur. Ga
snel naar de website van het juniorfestival op http://web.avrotros.
nl/juniorsongfestival,
vergeet
niet om even een account aan te
maken en stem op AUBANNE! Als
ze genoeg heeft, dan krijgt ze de
wildcard om mee te doen aan het
Junior songfestival en hebben we
een nieuwe ster in Sint Anthonis.
Aankomende donderdag komt
onze gemeenteraad weer bijeen.
Als burgemeester en voorzitter
van de raad kan ik niet anders
zeggen dan dat alle vergaderonderwerpen belangrijk zijn. Toch
is er deze keer een die ik speciaal wil noemen in deze column.
Met name omdat onze raad in het
verleden al vaak gesproken heeft
over het grondbeleid en hiervoor
het college met een opdracht op
pad stuurde. Als voorzitter van
het College en als voorzitter van
de raad hoop ik oprecht dat aankomende donderdag besluitvorming plaats gaat vinden, zodat
we richting onze inwoners en
ondernemers duidelijkheid krijgen over wat ons beleid in deze is.
Hoe we met restgroen omgaan en
waarom functioneel en structureel groen in principe een maatschappelijke functie houdt. En
om die redenen niet verkocht kan
worden en onze pachters weten
wat de toekomst gaat brengen.
Kortom, het is tijd voor duidelijkheid en het is goed als die er
komt.
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