COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Met onze accountant gesproken
over de jaarrekening 2014. Zonder
nu al vooruit te lopen op de eindconclusie kan ik wel zeggen dat
het een goede bespreking was. De
accountant werkt in opdracht van
de raad. Onze accountant moet u
dan ook lezen als de accountant
van de gemeente Sint Anthonis,
maar de opdrachtgever is de raad
en niet, zoals velen van u denken, het college. Dit is de eerste
controle die in deze setting is verlopen. Want de vijf gemeenteraden hebben na een gezamenlijk
aanbestedingsproces een nieuwe
accountant benoemd. Ambtelijke
organisatie en het college hebben
zich gezamenlijk ingespannen
om binnen het budget te blijven
wat ons door de raad beschikbaar
is gesteld. Goed om te constateren dat dit gelukt is.
De heer en mevrouw Centen uit
Wanroij hebben 60 jaar lief en
leed gedeeld. Ter gelegenheid
van hun diamanten huwelijk
ben ik gezellig bij hen op bezoek
geweest. De kinderen waren ook
aanwezig. Vanwege het weer en
om toch nog af en toe wat beweging te krijgen was ik op de fiets.
Het was erg gezellig, ik was iets
langer dan gepland gebleven en
een stevig windje zorgde ervoor
dat ik heerlijk fris en uitgewaaid weer terug in Sint Anthonis kwam. Daarna meteen door
naar Beugen waar Wim Kremers

afscheid nam van de Rabobank.
Bij dit afscheid waren veel
mensen uit Sint Anthonis aanwezig. Immers de Rabobank, met
Wim Kremers als contactpersoon,
heeft onze verenigingen en heel
veel evenementen met sponsorgelden ondersteund.
Geluiden uit de Peel heeft zijn
laatste uitvoering gehad en ik
heb eigenlijk alleen maar positieve berichten gehoord. Ik heb
er vorige week al uitgebreid bij
stil gestaan. Ik heb vernomen dat
de voorstellingen allemaal uitverkocht waren. Dat is natuurlijk
geweldig voor de organisatie en
een compliment aan iedereen die
dit mogelijk gemaakt heeft, maar
jammer voor diegene die geen
kaartje heeft kunnen bemachtigen, want het was echt heel erg
mooi. In Oploo heeft het Sint
Matthiasgilde in de persoon van
Marc Ermers een nieuwe koning.
En wat leuk is, zijn moeder is zijn
koningin. In Wanroij op De Bergen vonden de Nederlands Kampioenschappen Western Riding
plaats. Van heinde en verre zijn
de toprijders van deze tak van
paardensport naar Wanroij gekomen. Heel veel disciplines, heel
veel paardenliefhebbers, heel
veel paarden en heel veel gezelligheid. Ook voor de niet-kenners
toch een hele attractieve sport om
naar te kijken. Met veel afwisseling, snelheid en kracht en soms
ook humor. Ik weet niet of het aan
mij ligt, maar ik had de publiciteit hierover gemist. En ook dit
is weer een evenement waar wij
als gemeente trots op mogen zijn.
Het was leuk om hiervoor uitgenodigd te worden en we hebben
een gezellige dag gehad, mede
dankzij de gastvrije ontvangst
door het bestuur van de WRAN
en de uitleg die wij kregen. Voor
u, als lezer zeker een aanrader
om volgend jaar ook eens naar te
gaan kijken.
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