COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De dagen zijn al aan korten, het
weer slaat om, de kinderen gaan
naar school en de agenda raakt
al weer vol. Allemaal signalen
dat de zomer op zijn einde raakt.
En eigenlijk is het ook goed dat
we weer aan de slag gaan. Het
is heerlijk om even een beetje
afstand te kunnen nemen, tijd
te hebben voor gezin, familie en
vrienden. Maar het is ook heerlijk om gewoon weer lekker aan
de slag te gaan. Een doorkijkje
in mijn agenda laat voldoende
mooie momenten zien. Bezoeken aan echtparen die hun gouden huwelijk mogen en kunnen
vieren. Dat geeft altijd een goed
gevoel en ook stof tot nadenken.
De raadsagenda voor september
ziet er nog relatief rustig uit. De
raad gaat waarschijnlijk in debat
over het voorstel voor Breedband
of Glasvezel in het Land van Cuijk.
Het brengt financiële risico’s met
zich mee, maar aan de andere
kant ook veel kansen. Vaak wordt
in eerste instantie gesproken over
de voordelen voor de bedrijven.
En natuurlijk is bedrijvigheid
essentieel voor de regio en dus
ook voor ons. Maar het heeft ook
voordelen voor de leefbaarheid en
de zorg voor kwetsbare mensen.
Het kan nooit het echte persoonlijke contact vervangen, maar het
is een voordeel als zorg op afstand
met digitale technieken snel en
vakkundig aangeboden kan worden. Ook voor het onderwijs kan
het voordelen bieden. Al denk
ik dat de meeste jongeren eerder
denken aan nog sneller “appen”

en het nog sneller downloaden
van muziek en andere zaken. Dat
vond ik wel grappig tijdens onze
vakantie. Wij hadden twee vakantieadresjes met wifi. Dat was een
voorwaarde. Soms was er wifi,
maar dan was de verbinding zo
zwak dat de verbinding niet tot
stand kwam. En dus trok de jeugd
er weer op uit met smartphone,
zonder wifi en dan bleek dat je
ook nog gewoon met elkaar kunt
praten, er samen op uit kunt trekken en vakantievrienden krijgt.
Kortom, uit nood, maar lekker
“ouderwets” en zeker zo gezellig.
En na de vakantie kunnen ze digitaal de contacten onderhouden
(en dat gaat nog sneller met glasvezel). Even terug naar de agenda.
Ik zag een reservering in verband
met een mogelijke uitreiking van
een Koninklijke onderscheiding.
Maar dat mag nog niet openbaar
en het is uiteraard pas definitief
als het de Koning heeft behaagd.
Zondag hebben we op de Brink het
wijd en zijd bekende evenement
Internationaal Kunstdorp Sint
Anthonis. Met dit jaar als extra
onderdeel een Kring van Stoelen.
De organiserende Kunstkringleden hebben een stoel ontworpen
en laten zo hun persoonlijk werkstijl zien aan de bezoeker.
En natuurlijk gaat de raad het in
het komend najaar ook hebben
over MACE, staan de geurevaluatie en een paar nieuwe bestemmingsplannen op de agenda
en wordt er gesproken over de
toekomst van de samenwerking
in het Land van Cuijk. Het ene
onderwerp zal wat meer gevoelens van onrust en zorg met zich
meebrengen dan het andere. Dat
is niet altijd gemakkelijk, maar
wel begrijpelijk. En het is aan ons,
college, ambtelijke organisatie
en raad, om al die processen zo
te laten verlopen dat op de juiste
gronden, met de juiste informatie
en op het juiste moment een uitlegbaar besluit genomen kan worden. Geen gemakkelijke opgave,
wel een mooie uitdaging. Kortom,
de vakantie is voorbij, werk aan de
winkel!
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