COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...

Zomertijd. De klok een uurtje
vroeger zodat het wat langer licht
blijft. Zodat we wat langer kunnen
genieten van de dag. Alleen zijn
de weergoden nog niet helemaal
bij. Onstuimig, regen, harde wind
met verkeersoverlast. Ik hoop dat
het weer wat rustiger is als de
Omstreeks bij u op de deurmat
valt. Zo niet, wees alstublieft voorzichtig wanneer u de weg op gaat.
Met de vijf colleges van het Land
van Cuijk hebben we een werkbezoek aan de schouwburg in Cuijk
gebracht. Een enorm project. Het
loopt allemaal mooi op schema,
de verwachting is dat het allemaal
binnen budget blijft en het ziet er
al prachtig uit. Natuurlijk moet
er nog heel erg veel gebeuren
alvorens de eerste voorstellingen
plaats kunnen vinden. Maar je
kunt nu al zien dat het mooi, functioneel, modern en gezellig wordt.
Een plek waar we als Land van
Cuijk trots op mogen zijn. Overigens ook goed om dit samen met
de vijf colleges te ondernemen
als afsluiting van een vergade-

ring. In die vergadering hebben
we het ook met elkaar gehad over
de voortgang van de projecten
die door alle raden in de uitvoeringsagenda vastgesteld zijn. Zo’n
verkiezingsjaar (2014) is altijd een
soort tussenjaar. Nieuwe gemeenteraden met nieuwe bestuurders
die allemaal weer even hun weg
moeten vinden. Het is ook goed
dat er na een aantal jaren weer
even een nieuw moment komt
om te bekijken of het allemaal
goed gaat en of het nog allemaal
past in de nieuwe werkelijkheid
van na de verkiezingen. Maar ook
goed om te horen dat de bestuurlijke trekkers hard aan het werk
zijn, met nieuw elan. Ik heb het al
vaker gezegd, de samenwerking
is geen doel op zich, maar moet
zich op de eerste plaats vertalen
in resultaat voor u als inwoners en
voor u als ondernemers. Midden
april vindt er een werkconferentie
plaats waar alle gemeenteraden
in het Land van Cuijk aan deelnemen. Dan staat de evaluatie van
het Graafs Manifest op de agenda.
We kijken even terug en we kijken
vooruit. Ik ga geen voorspellingen
doen wat de uitkomst van de bijeenkomst zal zijn. Ik hoop alleen
dat bij de evaluatie en bij de toekomstvisie u, dus onze inwoners
en onze ondernemers, als belangrijkste prioriteit benoemd wordt.
Niet samenwerken om samen te
werken, maar samenwerken om
er samen beter van te worden.
Dat beter worden hoeft zich niet
alleen te vertalen in voordelen
in geld of efficiëntie, maar wel in
concrete resultaten die zichtbaar
zijn voor u!
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