COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Herfstvakantie, tenminste voor de
schoolgaande jeugd. Prachtig weer.
De agenda was niet zo vol als anders
en het was luxe om ook even de tijd
te hebben om op een doordeweekse
dag eens een flinke wandeling te
maken. Donderdag een hele grote
ronde gemaakt door de gemeente.
Vanuit het dorp Sint Anthonis
naar de boswachterij, toen door de
Staatsbossen via de Heideweg en
de Visdelweg naar de De Quayweg,
via de Tweede Stichting naar de
Gemertseweg en vervolgens via de
Peelkant terug naar huis. We hadden ons een beetje verkeken op de
afstand en de tijd. Dus het was nog
even haasten om, omgekleed en
met warme maaltijd, op tijd bij het
Cultureel Café in Oele Ton’s te zijn.
In Stevensbeek is veel te doen. En
dan denkt u natuurlijk dat ik refereer aan de berichten over de ontdekking van een groot XTC-lab en
een hennepkwekerij. Maar ik was
eigenlijk van plan te schrijven over
het initiatief Samen Stevensbeek en
over het muziekspektakel “Music
from Earth”. Daarover straks meer.
Als wij het hebben over bedrijvigheid in het buitengebied of VABbeleid, dan bedoelen we hiermee
natuurlijk geen drugsgerelateerde
activiteiten. We moedigen onderne-

merschap aan, maar dit is onacceptabel en het is belangrijk om daar
tegen op te treden. De grens tussen
onder- en bovenwereld is niet meer
zo hard en duidelijk als we jarenlang dachten. Er zijn mensen die
onbewust meedoen en mensen die
bewust even wegkijken. Sommigen
leveren wat diensten of producten,
anderen initiëren echt criminele
activiteiten. Voor sommigen is het
om mee te doen en voor anderen
een noodsprong, want er valt heel
veel geld mee te verdienen. Het is
aan de politie en het OM om strafrechtelijk op te treden. Het is aan de
overheid om het bestuurlijke traject
op te pakken. Dat is niet leuk, maar
wel nodig. Tegen ondermijning,
tegen criminaliteit en zeker tegen
drugsgerelateerde activiteiten treden wij altijd op. Dat zijn wij verplicht aan onze inwoners en aan al
die ondernemers, die op een nette
en eerlijke wijze hun geld verdienen
en niet te vergeten aan de slachtoffers!
Maar dan nu naar het mooie in
Stevensbeek. Ik begin met de Brabantse Dorpen Derby: STEM a.u.b.
op Samen Stevensbeek! En waar u
niet op kunt stemmen, maar wat
u mee had moeten maken is het
muziekspektakel “ Music from
Earth”. Een samenwerking van
Zanggroep Relight, het Metropeelorkest, Slagwerkgroep Vortum
Mullem en heel veel vrijwilligers.
Westerbeek en Stevensbeek hebben
elkaar gevonden! Mooie arrangementen, goede zang en ritmische
muziek. Kwaliteit waar we echt
trots op mogen zijn. Gebracht met
passie, enthousiasme en humor.
En met terecht heel veel dank aan
Metameer. De locatie aan de Kloosterstraat was omgetoverd in een
muziekzaal met allure. Een topavond. Bedankt!
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