COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Op donderdag jl. vond onze politieke jongerendag plaats. Bijna
100 HAVO 4- leerlingen van Metameer kwamen ’s ochtends vroeg
al naar het gemeentehuis. Enerzijds om te ervaren hoe het er in
het gemeentehuis aan toe gaat,
welke taken de ambtelijke organisatie heeft bij het tot stand komen
van een voorstel, hoe de besluitvorming gaat en om te ervaren
hoe tijdens een raadsvergadering
uiteindelijk tot stemming wordt
overgaan. Anderzijds ook om ons
iets te leren. We krijgen enorm
veel vragen, waarom doen we iets
op de manier zoals we het doen,
kan het niet anders, kan het niet
eenvoudiger? Niet alleen voor de
leerlingen een leerzame dag, maar
ook voor ons. Er was veel belangstelling. TV Land van Cuijk heeft
opnames gemaakt, de schrijvende
pers was aanwezig, raadsleden
en ouders zaten in de zaal, gedurende de dag medewerking van
ondernemers- en belangengroepe-

ringen en heel veel voorbereiding
en begeleiding van het team van
Metameer en van Radius. Dit jaar
was het centrale thema Sociale
Cohesie. Het project wat uiteindelijk op het meeste draagvlak kon
rekenen was het MultiCultiCamp.
De HAVO leerlingen gaan samen
met de ISK leerlingen (leerlingen
van het AZC die deelnemen aan
de Internationale Schakel Klas
van Metameer) kijken wat de cultuurverschillen zijn en vervolgens
hoe deze groep meer te betrekken
bij gewoonten van de school en
omgekeerd. Een mooi initiatief en
de € 1.200,-- die de raad voor dit
project beschikbaar heeft gesteld
zal zeker op de goede plek terecht
komen.
Vrijdag was ik in Stevenbeek bij
de afsluiting van het project “Vier
keer lezen in de week, dat zijn de
leerlingen van Stevensbeek”. Een
hele leuke manier om kinderen
met ouders, buren of grootouders
samen aan het lezen te krijgen.
Lezen is essentieel om succesvol
het onderwijs te kunnen volgen,
maar ook niet voor iedereen zo
vanzelfsprekend of gemakkelijk.
De leerlingen waren enthousiast
en trots en terecht!
De week begon met een opiniërende raadsbijeenkomst. We hebben met elkaar gesproken over
de privatisering van de voetbalvelden, de dienstverlening, de
politie en CitaSlow. Goed met
elkaar gesproken, ook daar veel
enthousiasme en waardering voor
de stappen die op al die onderwerpen gezet zijn. Kortom een mooi
begin van de week!
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