COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Een keer per jaar worden alle
burgemeesters van onze provincie door de Commissaris van
de Koning uitgenodigd. Dit jaar
waren we te gast in de gemeente
Moerdijk. Er stond onder andere
een bezoek aan de haven van
Moerdijk op het programma. Ik
had mij eigenlijk nooit gerealiseerd hoe groot deze haven is, de
bedrijvigheid en het belang van
de haven voor het vervoer en de
bedrijvigheid in onze provincie
maar ook op nationale en internationale schaal. Daarnaast stond
er een heel interessant bezoek
gepland aan Rijk Zwaan, groot in
de veredeling, ontwikkeling en
vermarkting van groenterassen.
Een familiebedrijf met een omzet
van ca 250 mio. Een van de grote
spelers op de wereldmarkt. Ontwikkelingen zowel op teelttechnisch vlak en ook op het gebied
van smaakontwikkeling, consumententrends worden op de voet
gevolgd. En met succes want al
jarenlang groeit het bedrijf gemiddeld 10% per jaar omzet.
Ik heb kennisgemaakt met de
nieuwe gebiedsofficier van het
Openbaar Ministerie. Het OM is
een belangrijke partner in de driehoek politie, gemeente en OM.
Positief gesprek waar vertrouwen
uit voortkomt om samen met de

andere partners te werken aan een
nog veiligere gemeente. Overigens
kijkend naar de recente cijfers dan
mogen wij in Sint Anthonis niet
klagen. We hebben, zeker in verhouding tot andere gemeenten,
al hele lage misdaad en criminaliteitscijfers en dit jaar laat het nog
een verder daling zien. Uiteraard
blijven wij een verzoek doen aan
onze inwoners dat we zelf ook een
belangrijke rol hebben. We weten
dat bij het korter worden van de
dagen het verleidelijker is voor het
dievengilde om op pad te gaan.
Sluit uw deuren en vergeet daarbij
de garage of de schuur niet, zorg
dat het niet vanaf de buitenkant
meteen zichtbaar is als u even of
voor langere tijd weg bent. Laat
verlichting op variabele tijden
branden, enzovoorts. Binnenkort
wordt er weer een start gemaakt
met het donkere dagen offensief
vanuit onder andere de politie.
Hou dat s.v.p. in de gaten.
Zaterdagavond, tijdens de jaarlijkse avond voor onze vrijwilligers bij de brandweer, maar liefst
negen brandweermensen in het
zonnetje mogen zetten. Jubilarissen met 12,5 jaar, 25 jaar en zelfs
30 jaar ervaring. Betrokken professionals, vrijwilligers, die zich
inzetten voor onze en uw veiligheid. Dank en hulde! Daarna ook
nog even het Koningsfeest van
Landsmacht Eendracht Wanroij
mogen bezoeken. Niet de Koning,
maar de vrouw van de voorzitter
(Dorien voor ingewijden) werd in
het zonnetje gezet. Want, en dat
geldt uiteraard niet alleen bij LEW
maar bijna bij alle vrijwilligers
die zich actief inzetten voor onze
verenigingen, elke week heeft nog
steeds maar 7 dagen van 24 uur.
En de tijd dat onze vrijwilligers
zich actief inzetten, zijn ze niet
thuis. Laten we ook dat vooral niet
vergeten. En ook daarvoor dank
en hulde!
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