COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Zo, we zijn weer in het normale
ritme. De kinderen weer naar
school, het rooster is duidelijk en
op het werk is bijna iedereen weer
terug van vakantie. Diegene die
nog niet terug zijn, die hebben in
de zomer doorgewerkt. Terecht dat
zij nog mogen genieten. Op dinsdag hebben we geluncht met het
college van Cuijk. Niet overdreven
luxe, met een soepje, broodje kaas
en een kroketje, maar wel functioneel. Goed om even op een informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen en ook even wat
ideeën met elkaar af te stemmen
over de samenwerking. Op woensdag kennis gemaakt met onze districtschef van de politie. Voor mij
een uurtje, voor hem twintig kennismakingsgesprekken! Want elke
gemeente komt aan de beurt. Ook
dat voelt soms wat overbodig. Kennismaken zonder bespreekpunten
of zonder agenda. Wel heel nuttig,
want bij een calamiteit of crisis is
het goed als je elkaar al kent. En
uiteraard ook gesproken over de
vorming van de nationale politie.
De grootste reorganisatie ooit.
Ik weet dat niet iedereen altijd
even tevreden is over de politie. Te weinig blauw op straat, te
ingewikkelde aangiftes, te lange
aanrijtijden. Maar er zijn ook
heel veel mensen wél tevreden.
Wij moeten onze zegeningen tellen. Twee wijkagenten voor onze
gemeente en samen met Boekel
een operationeel leidinggevende

(ofwel wijkagent+ in de volksmond) samen en indien nodig
uiteraard extra ondersteuning
en deskundigheid. En ondanks
het feit dat heel veel politiemensen nog steeds niet weten in
welke gemeente en/of voor welke
functie ze straks in aanmerking
komen, toch nog steeds een heel
gemotiveerd team. Ook afscheid
genomen. Onze wijkagente Anny
Kurvers gaat elders in Brabant de
politie versterken en daarom gaat
zij Sint Anthonis verlaten. Een
betrokken agent, vakvrouw, goed
op de hoogte van wat hier speelt,
gemotiveerd en niet de regels om
de regels, maar regels om het hier
veiliger te maken. Voor Anny een
kans, voor ons toch jammer. En
natuurlijk krijgen we op een ander
moment een nieuwe wijkagent(e)
die samen met Ronald Sampers
voor onze inwoners paraat staat.
Samen klaar staan om bij problemen rust te brengen, soms
in gesprek, soms een oplossing
forcerend, soms ook door even
streng en duidelijk op te treden,
maar nog belangrijker ook zoveel
aanwezig dat er ook tijd blijft om
zaken preventief op te pakken.
Er zijn goede plannen om meer
op straat te zijn zodat er meer
tijd voor u is. Het team zorgt nu
even zelf voor de bezetting totdat bekend is wie onze nieuwe
wijkagent wordt. En als hierover
meer bekend is, dan wordt hij of
zij uiteraard in Omstreeks aan u
voorgesteld.
We hadden nog even de hoop dat
onze finalist van de Brabantse
Dorpenderby uit Stevensbeek met
het project Samen Stevensbeek te
gast zou zijn bij RTL Late Night.
Een supermooi project, als voorbeeld hoe je als dorp samen met
de bewoners van het AZC de leefbaarheid positief kunt beïnvloeden. Niet op RTL, maar gewoon
even googlen en de berichten
goed in de gaten houden, want er
gebeurt heel veel moois en straks
hebben ze uw stem heel hard
nodig.
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