COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Het was het Weekend van het
Varken. Bij de familie Egelmeers
te Wanroij kon iedereen die interesse had een kijkje nemen in de
stallen en zich laten informeren
over het wel en wee van de varkens. Meer dan 450 bezoekers
deden “een stap in de stal” en
volgens varkenshouder Wilbert
Egelmeers waren het niet alleen
bezoekers uit de buurt, maar
ook uit Amsterdam, Nunspeet en
Nijmegen die zich lieten informeren over de varkenshouderij.
Onder het genot van een stukje
varkensvlees van de barbecue
ontstonden interessante discussies. Ik vond het wederom een
hele interessante ervaring en
een hele goede manier om het
publiek op een positieve manier
voor te lichten over een hele
belangrijke bedrijfstak in onze
gemeente.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het bezoek
van de Commissaris van de
Koning prof. dr. W. van de Donk.
Woensdag 16 september aanstaande komt Commissaris Van
de Donk op werkbezoek in onze
gemeente. Hij voert gesprekken
met de fractievoorzitters en met
het College en met hem wordt
een bedrijfsbezoek afgelegd aan
de firma Aben BV te Wanroij.
Toine, Jan en vader Sjaak Aben
laten graag hun innovatieve
agrarische bedrijf zien, waar zij
zich toeleggen op het houden
van varkens en koeien maar ook
recycling, landbouw en biogas
zijn terreinen waarop zij zich
begeven.
Afgelopen maandagavond was
er een informatieve bijeenkomst
voor de raad met als onderwerp
de herziening van het geurbeleid van de gemeente. Geur is
een belangrijk onderwerp wat
iedereen in onze gemeente aangaat en de belangstelling was
dan ook groot. Aan de gemeenteraad werd uitgelegd hoe de
systematiek van geurnormen in
elkaar steekt en hoe we er samen
voor kunnen zorgen dat wonen
en werken in een agrarische
omgeving in goede banen geleid
worden. De gemeenteraad heeft
aangegeven een gemeentegesprek aan te willen gaan over dit
onderwerp, waarover later meer.
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