COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het is nog niet eens echt warm,
maar het lijkt alsof iedereen
al in de ban is van de extreem
hoge temperatuur die er aankomt. Vanaf dinsdag treedt het
Nationaal Hitteplan in werking
en woensdag, op de dag dat u
waarschijnlijk deze column leest,
ligt de temperatuur boven de
30°C. Voor diegene die van hun
vakantie genieten, wellicht een
uitkomst. Maar voor al diegene
waarvoor de proefwerkweek precies op dat moment begint, is
het minder. En het is zeker geen
pretje voor mensen die slecht
tegen hoge temperaturen kunnen
(zoals mensen met gezondheidsproblemen of onze ouderen).
Voornamelijk voor die laatste
groep hoop ik dat het snel weer
wat aangenamer gaat worden.
En ik hoop dat het u lukt om de
warmte een beetje buiten te houden. Vanaf deze plaats nu al heel
veel sterkte toegewenst.
Als het donderdag buiten zo
warm is, dan hoop ik dat het
in het gemeentehuis meevalt.
Want donderdag a.s. staat de
laatste raadsvergadering voor
het zomerreces gepland. Op de
agenda staan twee grote punten
ter bespreking geagendeerd. De
jaarrekening en de voorjaarsnota. Met de jaarrekening 2014

legt het college verantwoording
af over het gevoerde beleid en
ook over de financiën. We sluiten
2014 heel mooi af. De voorjaarsnota laat een doorkijkje zien voor
dit jaar en de komende jaren. De
consequenties van de meicirculaire konden nog niet verwerkt
worden. Want de meicirculaire
komt pas in juni uit. Daarin kondigt het rijk aan hoeveel geld de
gemeentes kunnen verwachten.
Na een lange tijd behoort Sint
Anthonis weer tot een ‘voordeelgemeente’. We krijgen dus meer
geld. De overheid geeft daarmee
ook aan dat de verdeling van het
gemeentefonds (op basis waarvan de gemeenten geld toebedeeld krijgen) niet meer eerlijk
was en dat onder andere onze
gemeente minder geld kreeg dan
waarop we eigenlijk, volgens de
kerngegevens, recht op hadden.
Fijn en terecht dat dit nu aangepast wordt.
Vorige week donderdag in Landhorst een prachtige dag ter gelegenheid van 20 jaar dierenweide
“de Vrije Loop”. Tenminste dat
was de aanleiding. Alle schoolkinderen uit Landhorst waren
aanwezig. Het was een prachtige
dag, de dierenweide zag er tip top
uit en Mies van de Ven hebben
we letterlijk en figuurlijk in het
zonnetje gezet. Ik mocht hem een
Koninklijke Onderscheiding uitreiken. Volledig verdiend en het
was een mooi samenzijn.
In Wanroij had LEW (onze oudste
vereniging) weer een prachtige
3-D (buiten)wedstrijd georganiseerd. Toen ik er zaterdag was,
kreeg de organisatie spontaan
van vele deelnemers complimenten vanwege de goede organisatie
en de mooie banen. Ik ben een
leek op dat gebied, maar het zag
er strak georganiseerd uit, mooi
en veilig en bovenal gezellig.
Complimenten.
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