COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Woensdag waren Pierre Reijnen
en ik samen uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de presentatie van de uitbreidingsplannen
van kunststofconstructiebedrijf
Plastisol uit Wanroij. Er start een
nieuwe fase in een ontwikkelingstraject met de wijziging van het
bestemmingsplan en daarop volgend de bouwvergunning. Plastisol is positief over onze samenwerking en de inzet van onze
ambtenaren. Dat is goed om te
horen. Wij, als gemeente, mogen
trots zijn op zo’n uniek bedrijf in
onze gemeente. En natuurlijk ook
blij met de werkgelegenheid. Met
de uitbreidingsplannen verwacht
men op termijn 50 arbeidsplaatsen extra te realiseren. Maar ook
toeleveranciers krijgen hierdoor
extra werk. Dus indirect ook nog
eens ca. 50 arbeidsplaatsen extra.
Zo ver zijn we nog niet, er moet
best nog wat gebeuren, maar we
zijn positief en hopen dat in 2017
de nieuwbouw geopend kan worden.
De dag erna was ik uitgenodigd
bij de Wild Beheer Eenheid (WBE)
Oploo en Wanroij. De gemeente
Sint Anthonis bezit ongeveer
1.000 hectare grond. En ook daar

moet het wild beheerd worden.
We hebben elkaar dus nodig. Het
is een goede zaak dat er overleg
is, dat het wild geteld wordt, dat
er afspraken gemaakt worden
over wel of niet jagen op bepaalde
diersoorten en dat op momenten
dat er jongen zijn, er niet op de
moederdieren geschoten wordt.
Maar dieraantallen zoals bijvoorbeeld van de vos (die aan de top
van de voedselpiramide staat)
moeten beheerd worden. We hebben de jagers weer gevraagd om
ons te helpen om het evenwicht
terug te brengen.
Zaterdag een hele mooie middag
in Oisterwijk met Stevensbeek
bij de Dorpenderby. Het project
Samen Stevensbeek behoort tot
de finalisten. Een prachtig project dat op een hele mooie manier
een bijdrage wil leveren aan
de integratie van onze nieuwe
Nederlanders in het AZC. En last
but not least op zondag met het
voltallige college een mooie zondag in Oploo bij Zondagsgasten.
Met heel veel mooie muziek en
andere vormen van bijzondere
podiumkunsten. En dat allemaal
in de woonkamers van Oploonaren. Allemaal rondom die mooie
molen. Ter afsluiting nog even
bij de Open Dag van de Brandweer langs gegaan. Veel bezoekers, heel veel mooie en interessante demonstraties. En nu maar
hopen op vrijwilligers voor de
brandweer, want het gaat om uw
en onze veiligheid, dus we hebben ze heel hard nodig. Ook heb
ik mogen ervaren hoe het voelt
als je auto op de kop in de sloot
terecht komt en nog belangrijker hoe je er dan veilig uit kunt
komen. Best wel moeilijk, niet
charmant en heel erg nuttig!
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