COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
De laatste column voor de zomervakantie. Dat lijkt alsof we al aan het
afbouwen zijn, maar niets is minder
waar. Iedereen, zowel onze inwoners, de ondernemers en ook onze
organisatie probeert nog zoveel
mogelijk zaken af te ronden, zodat
de zomerperiode geen periode van
stilstand en vertraging wordt. Op
uitvoeringsniveau doen we allemaal ons best om dat ook waar
te maken, daar waar nog besluitvorming nodig is, moeten we ook
eerlijk zijn. In september staat de
eerstvolgende
raadsvergadering
gepland, dan is daarvoor het volgende moment.
Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie plaats, met een unaniem
vastgestelde jaarrekening 2014 en
ook een unaniem vastgestelde voorjaarsnota. Een goede basis om de
begroting voor 2016 uit te gaan werken. Daarmee is die zomerperiode
voor onze medewerkers al voor een
groot deel gevuld. Maandag jl. was
er een openbare informatieavond
van de Raad met twee belangrijke
informatieve onderwerpen op de
agenda. De raad werd meegenomen
in het proces en de keuzes die na
de zomer van hun gevraagd worden naar aanleiding van de aanpassing van het bestemmingsplan
buitengebied. Deze zijn nodig nu
de Raad van State delen van het
bestemmingsplan afgekeurd heeft.
Daarnaast wordt ook het geurbeleid geëvalueerd en ook dat vraagt
straks belangrijke keuzes van onze

raad. Je zou misschien verwachten
dat vanwege de importantie van
deze problematiek er meer belangstelling van het publiek zou zijn,
maar diverse betrokkenen waren al
eerder geïnformeerd.
Al hoeven er nu nog geen keuzes
gemaakt te worden, het is goed dat
iedereen weet op basis van welke
wet- en regelgeving keuzes mogelijk
zijn en op welk moment die besluitvorming moet plaatsvinden.
Daarnaast was er maandagavond
een presentatie door de initiatiefnemers van De Parel van Sint Anthonis. Wellicht zegt u dit initiatief nog
niets. Wij vragen steeds meer van
onze vrijwilligers en onze mantelzorgers. Deze vrijwilligers en mantelzorgers hebben de zorg op zich
genomen voor mensen (familie,
naasten of buren) die hulp nodig
hebben. Vaak vanwege een slechte
gezondheid.
Onze
huisartsen
komen in aanraking met mantelzorgers die zelf soms even niet in staat
zijn om die zorg te leveren. Door nu
tijdelijke opvang mogelijk te maken
voor deze mensen, die zorg nodig
hebben en dat op vrijwillige basis,
kunnen de mantelzorgers even op
adem komen.
We hebben in onze gemeente met
De Cocon al een fantastisch initiatief voor mensen in hun laatste
levensfase en met De Parel van Sint
Anthonis komt er daarnaast een
heel mooi en kansrijk initiatief om
de mantelzorgers te ontlasten. Het
was goed om te zien dat de initiatiefnemers een ondernemer gevonden
hebben die de huisvesting, tegen
gunstige voorwaarden, ter beschikking kan stellen, dat er vrijwilligers
zijn die ja hebben gezegd op een
bestuursfunctie, dat er een arts is
die zorgt voor draagvlak en binding
vanuit de huisartsen en dat de statuten in de eindfase zitten. Kortom
dat alle signalen er op duiden dat
in de tweede helft van dit jaar deze
opvangmogelijkheid een feit is.
Complimenten aan al die mensen
die dat met heel veel passie en
energie en bovenal met een enorme
maatschappelijke betrokkenheid
mogelijk maken. En dan wens ik
u nu, mede namens mijn collega’s
een hele fijne zomer toe.
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