COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Een fokpaardendag op de Brink
die voor de 89ste keer georganiseerd is. Veel jeugd en jonge
mensen, zowel onder het publiek
als bij de deelnemers. Met verrassende demonstraties, prachtig
weer, enthousiaste vrijwilligers.
En met voldoende energie om
volgend jaar een heel mooi 18de
lustrum te vieren. Een mooie serenade van Harmonie St. Jan bij
L.E.W. vanwege het koningschieten. De keizer is en blijft Lando
Broeren, maar met een nieuwe en
nog jonge Koning Pepijn de Wilde.
En natuurlijk zou het bijzonder
en fantastisch zijn als Lando over
niet al te lange tijd voor de 30ste
keer tot Keizer gekroond zou worden, maar het is ook wel heel fijn
dat een club jonge en enthousiaste leden heeft die voldoende
ambities hebben om de strijd aan
te gaan. Het wordt spannend.
Maar ik wil toch ook nog even
terugkijken naar het bezoek van
onze Commissaris van de Koning.
Het weer was verschrikkelijk.
Regen, regen en nog eens regen.
Het bedrijfsbezoek aan Aben BV
Wanroij, Recycling, Landbouw en
Biogas, was uitermate informatief.
Ik wil het nu niet benaderen vanuit het perspectief van veehouderij, de voor- en tegenargumenten,
de kansen en de bedreigingen. Ik
wil het nu eens benaderen vanuit ondernemerschap. Een bedrijf
dat op een gegeven moment door
uitbreiding van woningbouw
beperkt werd in de ontwikkelings-

mogelijkheden. Ondanks deze
zorg of beperkingen is door Aben
nooit bezwaar gemaakt tegen die
ontwikkelingen. De koeien zijn op
de oorspronkelijke locatie gebleven en in aantal uitgebreid, voor
de varkens is een andere locatie
gezocht. Op die andere locatie
is ver vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen al getracht
om oplossingen te vinden voor
de mestproblematiek. Ook is de
dialoog met de omwonenden
gezocht. Dat wil niet zeggen dat
iedereen het altijd eens is met
die ontwikkelingen, ook niet dat
er nooit overlast ervaren wordt.
Maar ruim voordat de overheid
van mening was dat ondernemers
in dialoog moesten gaan met hun
omgeving werd het door Aben al
in de praktijk gebracht. Er wordt
energie opgewekt. Voldoende
energie voor 11.000 huishoudens.
Wij hebben ongeveer 4.500 aansluitingen in onze hele gemeente
met een kleine 12.000 inwoners.
Dat betekent , eenvoudig gesteld,
dat Aben BV voldoende energie
opwekt om een gemeente van
24.000 inwoners van energie te
voorzien. Een bedrijf dat direct
zorgt voor werkgelegenheid voor
ca. 10 medewerkers, maar indirect
werkgelegenheid biedt aan misschien wel 100 mensen. Uiteraard
ook besproken dat twee overheden (provincie en gemeente) moeten zorgen dat ze samen hetzelfde
tempo houden bij vergunningstrajecten en niet alleen ondernemers
en overheid, maar ook overheden
onderling samen met elkaar in
gesprek blijven.
Het was leerzaam, het was interessant en heel herkenbaar voor
de kansen en de bedreigingen
waar we in Brabant en Sint Anthonis voor staan: Een economisch
gezonde en toekomstbestendige
agrarische sector met een goed
woon- en leefklimaat en begrip
voor de zorgen (en vanuit die
grondhouding mag rekenen op
begrip van onze inwoners). Samen
werken aan de toekomst!
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