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Vertrokken met opgeheven hoofd
ROERMOND
Hij was de VVD’er die zich
publiekelijk keerde tegen de
kandidatuur van Jos van Rey
voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uiteindelijk was hij
degene die werd geslachtofferd. Nu heeft hij bedankt voor
het lidmaatschap van de VVD.
Met Peter Hamans spreekt
Guido Lomans voor het eerst
over wat hem in september
vorig jaar als een donderslag
bij heldere hemel overviel.
Op maandag 16 september
scheiden
de
prominente
VVD’ers Jos van Rey en Dré
Peters met in hun kielzog een
groot deel van de fractie zich
af van de VVD om een nieuwe
partij te beginnen. Drie dagen
later wordt het gezin van
raadslid Guido Lomans verblijd met de geboorte van hun
derde
dochtertje,
Jolie.
Lomans verkeert nog steeds in
een feestroes als hij in zijn
agenda kijkt en ziet dat op 21
september fractievergadering
is van de VVD. Hij besluit zijn
collega’s te laten delen in de
vreugde en neemt beschuit met
muisjes mee naar de vergadering om de geboorte van Jolie
te vieren. Het fractieberaad is
bij VVD-raadslid Ernest Oele
thuis. Daar zijn die middag
ook Michiel Huurdeman,
Raja Moussaoui, Victor Cillekens, de nieuwe afdelingsvoorzitter Marcel Tijssen en…
provinciaal VVD-voorzitter
Peter de Koning. Saillant detail
is de aanwezigheid van De
Koning. Later zal hij zich
tegenover Lomans verontschuldigen voor zijn aanwezigheid. De Koning zegt dat hij
onder valse voorwendselen
naar Roermond is gelokt. Hij
ging er van uit dat er een gewone vergadering was.
Dat denkt Lomans ook. Hij
staat er met beschuit met muisjes in zijn handen in de veronderstelling dat die middag
wordt gepraat over de verdere
marsroute van de VVD na het
vertrek van Van Rey c.s. Maar
nauwelijks is hij binnen of de
stemming slaat radicaal om.
Van de nieuwe fractievoorzitter Michiel Huurdeman krijgt
Guido Lomans te horen dat hij
zijn biezen kan pakken. Hij
wordt uit de fractie gezet.
Lomans weet niet wat hij
hoort. Maar zijn aanwezigheid als VVD-raadslid is niet
langer gewenst. Men vertrouwt hem niet meer. Verdere
tekst en uitleg krijgt hij niet.
Hij is met stomheid geslagen
en ervaart het achteraf als een
genante vertoning.‘Om het op
z’n Engels te zeggen: ik was
flabbergasted’, zo kijkt hij
terug. Hij gaat naar huis waar
niemand op hem wacht. Zijn
vrouw Carla ligt met medische
complicaties als gevolg van de
bevalling in het ziekenhuis.
Vier maanden lang zweeg
Guido Lomans bewust over
wat hem is overkomen. Hij
wilde niet dat de emoties de
boventoon zouden voeren.

Guido Lomans: ‘In de top van de Roermondse VVD zitten enkele mensen aan wiens integriteit ik sterk twijfel.’
Foto: Peter Hamans

Ook betrachtte hij radiostilte
omdat de landelijke VVD de
breuk met hem en de VVD
Roermond probeerde te lijmen. Tevergeefs, bleek achteraf. Maar nadat de nieuwe
VVD-fractievoorzitter
Michiel Huurdeman enkele
weken geleden in De Trompetter zei dat Lomans de fractiediscipline had geschonden en
men communicatief niet meer
met hem door één deur kon,
besloot Lomans dat zijn kant
van het verhaal moet worden
verteld. En die komt erop neer
dat hij ondanks flinke interne
tegenwind altijd de rug recht
heeft gehouden in de kwestie
Van Rey. Toen hij in mei vorig
jaar voor het eerst aan de bel
trok over de op handen zijnde
kandidatuur van Van Rey en
zich hiertegen uitsprak, werd
hij bedolven onder applaus uit
alle windstreken. Mensen uit
het hele land prezen hem
omdat hij het waagde in het
bolwerk van de VVD zijn
mondje te roeren. Lomans
bekritiseerde later openlijk het
feit dat zijn VVD uit de coalitie ging uit solidariteit met de
opgestapte wethouder Van
Rey. ‘Dat vond ik toen geen
wijs besluit en dat vind ik nog
steeds.Ik was de eerste VVD’er
die hardop zei dat Van Rey
hangende het justitieel onderzoek niet op de kandidatenlijst
moest. Natuurlijk, ik voelde
me niet echt senang om dit te
roepen in een fractie die echt
Jos-minded was en ik reali-

seerde me ook wel dat ik hiermee wellicht mijn eigen ruiten
ingooide maar dit was voor
mij geen reden om gas terug te
nemen.’
Guido Lomans hekelt de uitspraak van Michiel Huurdeman in De Trompetter dat ook
hij – Huurdeman – eerder in de
fractie had geroepen dat Van
Rey voorlopig niet in de actieve politiek moest terugkeren.
‘Dat heeft Huurdeman nooit
gezegd. Nooit! Sterker nog,
Huurdeman opperde tijdens
de ledenvergadering van 16
september dat de VVD best
kan samenwerken met de
Liberale Volkspartij Roermond, hoewel hij dat nu ontkent. Ik moet je zeggen dat ik
dit een fraai staaltje van carrièreplanning vind.’ Lomans
citeert uit de notulen van de
bewuste VVD-vergadering:
‘Michiel Huurdeman ziet geen
probleem als we aangeven dat
we samen optrekken en zo
ongeveer hetzelfde verkiezingsprogramma hebben en
dat het ook niet uitmaakt dat
de situatie nog even ongewijzigd blijft tot een vehikel geregeld is zodat de splitsing geregeld kan worden’. Maar
Lomans benadrukt zijn pijlen
niet enkel te willen richten op
Michiel Huurdeman. ‘Het is
niet alleen hij. In de top van de
Roermondse VVD zitten enkele mensen aan wiens integriteit
ik sterk twijfel.’
Om als politicus te groeien

wrok. Hij heeft geen spijt. ‘Je
kunt binnen de politiek aan
carrièreplanning doen en met
alle winden meewaaien. Maar
je kunt ook voor je eigen
mening uitkomen en dit blijven doen, ondanks alle tegenwerking. Ik heb gekozen voor
het laatste. En als je weet dat
dit de consequentie is dan aanvaard ik die. Ik vertrek met
opgeheven hoofd, niet met de
staart tussen de benen.’ Maar
waarom heeft hij na zijn
gedwongen vertrek verstek
laten gaan bij alle raads- en
commissievergaderingen? Hij
is immers nog raadslid, weliswaar niet meer voor de VVD,
en Lomans’ kiezers hebben
toch recht op zijn inbreng?
‘Natuurlijk is dat zo. Maar de
landelijke VVD zette mede op
mijn verzoek een mediator in
om te bekijken of een terugkeer bij de VVD Roermond
mogelijk was. En de Roermondse VVD-voorzitter vroeg
of ik voorlopig wilde wegblijven in afwachting van de resultaten van die lijmpoging en om
te voorkomen dat de VVD en
ik in het openbaar tegen elkaar
zouden worden uitgespeeld.’
Die lijmpoging is mislukt.
Hoewel hij niet in details wil
treden moet het hem van het
hart dat de landelijke VVD in
zijn ogen niet haar tanden
heeft laten zien in het streven
beide partijen weer op één lijn
Hoewel hij emotioneel is te brengen. Lomans wilde in
geraakt door de hele affaire principe wel terug om met de
zegt hij niet om te kijken in drie overgebleven VVD’ers
volgde Lomans (34) de topkadertraining van de aan de VVD
gelieerde Haya van Somerenstichting die liberale talenten
klaarstoomt voor de lokale,
provinciale en landelijke politiek. Onno Hoes,VVD-prominent en burgemeester van
Maastricht, fungeerde hierbij
als Lomans’ mentor. Of deze
intellectuele bagage en zijn uitgesproken politieke mening
als rechtgeaard liberaal hem
uiteindelijk fataal zijn geworden? Dat zou wel heel wrang
zijn. Guido Lomans: ‘Ik weet
het niet, ik kan het niet bewijzen. Misschien dat sommige
mensen binnen de VVD Roermond mij als een bedreiging
zagen?
Als VVD-raadslid heb ik in
de politiek mooie tijden
gekend. We hadden een sterk
en hecht team en hebben veel
voor elkaar gekregen.Maar op
zeker moment bereikten we
het punt dat de VVD-fractie
weinig inbreng meer had,
vooral toen we bewust uit de
coalitie gingen. Dat had nooit
mogen gebeuren. Ik vind dat
een fractie een eigen koers
moet varen en een eigen
gezicht moet hebben en niet
achter één man aan moet
lopen. Dat is mijn mening,
maar helaas huldigt niet elke
VVD’er in Roermond dit
standpunt.’

Huurdeman, Oele en Moussaoui verder te gaan maar
stuitte naar eigen zeggen op
een onwrikbare muur van
tegenstanders c.q. met name
enkele bestuursleden van de
Roermondse VVD die hem
koste wat het kost buiten de
deur willen houden. Daarnaast wil hij tot de verkiezingen niet de zoveelste eenmansfractie in de raad worden
‘want daar schiet de stad Roermond helemaal niets mee op.’
Guido Lomans maakte
sinds 2006 deel uit van de
VVD-fractie in de Roermondse gemeenteraad. Of hij de
politiek mist? ‘Ja, natuurlijk.
Ik mis het debat en de input,
alles wat je als raadslid meekrijgt. Maar vriendschap...
nee, de vriendschap niet, die is
er niet in de politiek.’ Inmiddels heeft hij naar eigen zeggen
al enkele aanbiedingen van
andere partijen op zak om over
te stappen. Maar dat doet hij
niet. ‘Want ik ben en blijf een
liberaal.’ Lomans zet voorlopig een dubbeldikke streep
door de actieve politiek en de
VVD. Het lidmaatschap van
de partij heeft hij opgezegd.
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op wie
gaat hij stemmen? ‘Ik weet het
nog niet. Echt niet. Maar ik
weet wel dat het geen kandidaat van de VVD wordt.’

Peter Hamans

