COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Op donderdagavond is de begroting
van onze gemeente unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
En daarop mogen we allemaal trots
zijn. De raad geeft daarmee aan in
te stemmen met de richting en de
plannen die we in 2016 met en voor
onze inwoners gaan uitvoeren. We
moeten wel eerlijk zijn, het is geen
nieuw begin of een start. Maar 2016
wordt een voortzetting van eerdere
jaren. Het verder ontwikkelen en
verbeteren van eerdere activiteiten
en wat accentverschuivingen vanwege nieuwe wet- en regelgeving en
daarnaast worden er ook projecten
opgepakt waarvan raad en inwoners eerder aangegeven hebben dat
daar behoefte aan is. Woensdag was
er een grote bijeenkomst die georganiseerd werd door de Provincie
Noord-Brabant met als onderwerp
“De Weerbare Overheid”. Mede
gezien de recente ontdekking van
een XTC-lab en een hennepkwekerij
ook bij ons erg actueel. De scheiding tussen de boven- en de onderwereld wordt minder scherp en dit
dwingt ons tot het stellen van duidelijke grenzen. Niet alleen richting
inwoners die over het randje gaan,
maar ook aan de lokale overheid en
onze eigen medewerkers. Het zal
zeker in de toekomst nog aandacht
van ons vragen. Wat veel meer
voldoening geeft zijn de positieve
gebeurtenissen in onze gemeente.

De opening van De Parel op vrijdag. Ik ben nog onder de indruk
van wat mensen met een goed idee,
een heleboel doorzettingsvermogen
en energie in een korte tijd kunnen
realiseren. Begin januari vond op
het gemeentehuis, op bestuurlijk
niveau, het eerste gesprek plaats.
Het waren toen nog slechts ideeën,
een droom van Marijke Kemperman
een Rieki Coppelmans. Nu is er een
bestuur, zijn er vrijwilligers, is er
een huis ingericht en is De Parel
geopend. Het staat letterlijk als
een huis, op stevige fundamenten
en ik ben ervan overtuigd dat heel
veel mensen hiervan gebruik gaan
maken. Mensen die zorg nodig hebben en die behoefte hebben aan een
gastvrije omgeving. Een omgeving
die de sfeer van thuis ademt en zo
hun mantelzorgers de gelegenheid
geeft om even op adem te komen,
even vrij te zijn of misschien andere
zaken aandacht te geven. Zaken die
soms moeilijk te combineren zijn
als je ook de zorg van een vriend,
familielid of goede buur op je genomen hebt. Roos Aben en ik mochten als eerste door de deur, maar
de verwachting is dat er nog heel
veel mensen volgen. Iedereen is
ervan overtuigd dat hiermee in een
belangrijke behoefte wordt voorzien.
En zaterdag heb ik aan twee van
onze
brandweermannen
een
Koninklijke
Onderscheiding
mogen uitreiken. Daar stond 2 x
25 jaar ervaring, 2 x 25 jaar trouwe
dienst en 2 x 25 jaar onvoorwaardelijke inzet. Gert van Duuren en
Nol Jacobs namen afscheid van de
brandweer. Ga genieten van jullie
vrije tijd, kijk terug op mooie jaren,
onthoud de mooie herinneringen
en de dankbaarheid van al die mensen die jullie hebben mogen helpen
in benarde situaties.
Beste Nol, Gert en niet te vergeten
ook jullie echtgenotes en kinderen
(want zij hebben jullie vaak moeten
missen) heel hartelijk dank!
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