COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Juni is de laatste maand voor de
zomervakantie en dat is te merken. Iedereen probeert nog net
voor zijn of haar vakantie wat
zaken te regelen en er is heel veel
te doen in en rondom Sint Anthonis.
En dat maakt het leuk, gezellig
maar ook druk. Met het afscheid
van Wouter Bollen en de installatie van Jeroen van Acquoij als
zijn opvolger heeft de raad een
nieuwe samenstelling. Wouter
Bollen gaat als Statenlid zijn
politieke ambities trachten waar
te maken. Als raad hebben we
donderdag op gepaste wijze bij
zijn afscheid stil gestaan en ik
wens hem ook vanaf deze plaats
heel veel succes toe. Jeroen van
Acquoij heeft een hele drukke
baan en dat hij daarnaast ook het
volksvertegenwoordigerschap op
zich neemt is te waarderen.
Een nieuwe samenstelling, betekent ook voor iedereen weer even
een nieuwe weg vinden. Op 2 juli
staat de eerstvolgende raadsvergadering gepland, dan onder

andere met de jaarrekening en
de voorjaarsnota op de agenda.
Bij de behandeling hiervan gaan
we weer even terug naar de basis,
met een heldere eerste en tweede
termijn, zodat de besluitvorming
op hoofdlijnen plaatsvindt. En
zo hopen we dat de discussie ook
voor de luisteraars en het publiek
goed te volgen is in de raadszaal
en via Peelstar FM.
Deze maand heb ik samen met
bestuur en medewerkers officieel afscheid genomen van Nelly
Zeldenthuis-Pijnappels en Jan
Graat. Nelly is bij bijna iedereen
bekend (althans dat denk) als een
van onze bodes. En Jan Graat,
voor de meesten van u wat meer
op de achtergrond, werkzaam
voor het managementteam en
als loco-griffier. Beiden al 44 jaar
trouw aan Sint Anthonis en voorheen, voor 1994, aan de gemeente
Wanroij. Samen kijken we terug
op een mooie en lange werkrelatie met twee betrokken medewerkers. Het afscheid van Jan Graat
met de collega’s moet nog plaatsvinden. Een afscheid is meestal
een moment van terugkijken,
van mooie herinneringen ophalen. Maar afscheid nemen is hier
ook een definitief einde van het
werkzame leven en nieuwe mensen gaan het overnemen. Aan de
andere kant zien we ook dat onze
inwoners veranderen en andere
eisen stellen aan de gemeente en
haar medewerkers. Er zijn nieuwe
wensen en nieuwe behoeften.
Kortom, afscheid, met een beetje
weemoed, met heel veel respect,
maar ook met een open blik naar
de toekomst.
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