COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Donderdag jl. vond de raadsvergadering plaats. Sint Anthonis heeft
unaniem voor de tweede fase glasvezel (breedband) besloten. We
hebben ons eerste interpellatiedebat achter de rug. Het onderwerp
betrof de mogelijke komst van de
mestverwerkingsfabriek Mace in
Landhorst. Wat ik betreur is dat
heel mensen wellicht de indruk
hadden dat er een debat zou plaatsvinden, maar dit instrument betreft
een mogelijkheid van de raad om
informatie te verkrijgen. Er is geen
nieuwe informatie gedeeld en ook
heeft er geen besluitvorming plaatsgevonden. Een goede suggestie om
de naam debat in de verordening te
veranderen in interpellatieverzoek.
Hiertoe moet de raad haar eigen
reglement van orde aanpassen en
we nemen deze suggestie uiteraard
ter harte.
Goed om te vermelden dat het team
wijkagenten voor onze gemeente
bekend is. In het kader van de vorming van de nationale politie kan
daar op termijn nog iets in veranderen, maar we zijn blij dat er een
enthousiast en gemotiveerd team
klaarstaat. In De Omstreeks worden
zij op niet al te lange termijn voorgesteld.
Er is veel getwitterd en gecommuniceerd over de nieuwe schouwburg in Cuijk. De openingsavond

was druk bezocht, gezellig en gaf
een korte impressie wat er allemaal
mogelijk is. Mooi om te zien dat het
openingsprogramma met name
ingevuld werd door lokale artiesten
en verenigingen. Professionals en
amateurs. En zonder uitzondering
was alle inbreng van hoge klasse.
Advies: houd het programma in de
gaten!
De Molenbuurt in Sint Anthonis
had op zaterdag een activiteit ter
gelegenheid van Burendag. Zij vragen aandacht voor de 30 km zone
in hun wijk. Even voor u: dit is niet
nieuw, alleen heel veel mensen
(automobilisten) zien het bord niet
meer, al zou dit wel moeten. Bijna
overal in de kern van Sint Anthonis geldt de 30 km zone. Voor het
gemak alleen op de Breestraat is 50
km van toepassing. Nogmaals, het
is niet nieuw, maar hierbij het verzoek, mede namens de Molenbuurt
om hier rekening mee te houden.
Zondag was het feest in Stevensbeek. Samen Stevensbeek had een
culturele dag georganiseerd. Bewoners van het AZC en inwoners van
Stevensbeek hadden samen met de
Pater Eymardschool en Metameer
een allround programma samengesteld om de diverse culturen die in
Stevensbeek en omgeving te vinden
zijn, te presenteren. Workshops,
optredens, presentaties, kunst,
dans en heerlijk eten van Syrische,
Eritrese en Brabantse afkomst. En
de blaaskapel ‘Die Stevensländer’
verzorgde de opening. De sfeer was
goed, er waren heel veel bezoekers en Samen Stevensbeek heeft
laten zien dat ze de suggestie van
de jury van de Brabantse Dorpenderby serieus genomen heeft. En
het gaat goed met de stemmen,
maar er zijn nog veel meer stemmen nodig. Ga vandaag nog naar
http://www.brabant.nl/subsites/
dorpen-derby.aspx en breng uw stem
uit op Samen Stevensbeek. Doen!
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