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Er wordt wat afgelachen bij de
Liberale Volkspartij
ROERMOND
Met het mes tussen de tanden
is de tien man sterke Liberale
Volkspartij Roermond (LVR)
aan de nieuwe raadsperiode
begonnen. Op verkiezingsavond liepen de LVR’ers de
polonaise op de Markt maar
enkele dagen later werden ze
wreed uit hun feestroes gewekt
door de rest van de gemeenteraad die hen buitenspel zette.
Drie maanden later vraagt
Peter Hamans aan fractievoorzitter Dré Peters en raadslid Dirk Franssen naar hun eerste indrukken. Conclusie:
‘Heb geduld, onze kans komt
nog.’
Maar wie denkt dat de Liberale Volkspartij Roermond
politiek is gekooid en verworden tot een in zichzelf gekeerd
clubje dat wild om zich heen
slaat en schopt tegen de grote
boze buitenwereld, nou, die
heeft het mis. Zegt Peters. Sterker nog: er wordt wat afgelachen door de LVR’ers. ‘Als je
geen gevoel voor humor hebt
dan moet je niet de politiek
ingaan’,zegt Peters.Toch boetseren de media het beeld van
een tot op het bot gefrustreerde volkspartij die niet kreeg
waar ze op basis van de verkiezingsuitslag recht op meende
te hebben, namelijk de sleutel
van de B en W-kamer. Welgeteld 7118 kiezers steunden de
LVR. Vrij vertaald: één op de
drie kiesgerechtigde Roermondenaren zei ‘ja’ tegen de
Liberale Volkspartij. Kan wel
zijn, opperden de andere partijen, maar twee-derde van
Roermond deed dat niet en
koos voor de coalitie.
Maar dát is juist de klassieke denkfout die telkens
opduikt, zegt Dirk Franssen.
‘We kunnen in Nederland kiezen op partijen en gaan dan
aan de hand van de uitslag een
coalitie en oppositie vormen.
Het is niet zo dat we op voorhand kiezen voor een coalitie
of een oppositie terwijl dat wel
is gebeurd in Roermond. Nog
voordat we naar de stembus
gingen, maakten partijen al
duidelijk niet met de LVR in
zee te willen. Kiezers werden
geïntimideerd om vooral niet
op de LVR te stemmen. Het
was van begin af aan duidelijk
dat we geen voet tussen de deur
zouden krijgen. En het rare
was dat ze allemaal riepen niet
met Jos van Rey in een college
te willen zitten. Maar, vragen
wij ons af, is Van Rey dan ooit
door ons als kandidaat naar
voren geschoven? Niet dat wij
weten.’
In de aanloop naar de verkiezingen zinderde het van
enthousiasme en geestdrift in
de gelederen van de LVR. Er
zouden spijkers met koppen
worden geslagen. Na het vertrek uit de Roermondse VVD
zou de kersverse volkspartij de
hooggespannen verwachtingen gaan waarmaken. Getals-

matig lukte dat ook zeker want
ze werd met tien zetels in één
ruk de grootste. Maar de zittende partijen zetten de hakken in het zand en draaiden
hun rug naar de LVR. De partij werd in quarantaine gezet.
De LVR begon dus feitelijk aan
een race die bij voorbaat al
gelopen was en restte Peters
c.s. na 19 maart niets anders
dan zwaarbewapend de gang
naar de oppositiebankjes te
maken. Overigens zag Dré
Peters die bui al ruim tevoren
hangen. ‘Natuurlijk, op 19
maart wist ik al dat we niet in
het college zouden komen. Dat
kon je op je klompen aanvoelen. We konden voor de vorm
aanschuiven bij informateur
Waajen. Nee, ik niet. Ik
bedankte voor de eer. Want je
denkt toch zeker niet dat ik aan
een dood paard ga trekken?’
Welke rol ziet de Liberale
Volkspartij Roermond dan de
komende vier jaar voor zich
weggelegd? In de Roermondse
politieke arena zijn op basis
van een 21-10 verhouding niet
heel veel potten te breken. Op
het moment dat dit interview
plaatsvindt, is de zestiende
brief met vragen van de LVR
onderweg richting college. In
de vorige raadsperiode kreeg
de toenmalige VVD-fractievoorzitter Dré Peters het duchtig aan de stok met burgemeester Cammaert die de VVD verweet veel te veel overbodige
vragen te stellen en ambtenaren onnodig aan het werk te
zetten. Maar de LVR gaat
onverdroten voort met vragen
stellen. Ze schiet op alles wat
beweegt, zo lijkt het wel. Dirk
Franssen: ‘Dat is ook onze primaire taak, namelijk dicht bij
de mensen staan. Dat zouden
meer volksvertegenwoordigers moeten doen. Om zaken
die het daglicht niet kunnen
verdragen aan de orde te stellen.Als ik om me heen kijk dan
hebben we wat dit betreft de
komende jaren nog genoeg
werk.’ Dré Peters: ‘Ik schrik
echt als ik zie wat er gebeurt in
deze stad. Wat is er toch allemaal aan de hand? Kijk naar
de coalitie.Anderhalf jaar lang
wordt er geroepen om meer
integriteit en uiteindelijk stappen ze zelf met pek aan hun
handen achter de collegetafel.’
Peters geeft twee concrete
voorbeelden. Recentelijk werd
het advies van de commissie
benoembaarheid wethouders
door de coalitie naar de prullenmand verwezen. Die commissie (bestaande uit Dirk
Franssen, Jos van Rey en leden
van CDA en GroenLinks)
adviseerde de raad om, conform de aangescherpte integriteitsregels, nog eens naar de
portefeuilleverdeling te kijken
om vermenging van belangen
te voorkomen. Niet nodig,
vond de raad, want dan krijg
je een onwerkbare situatie.
Franssen kwalificeert de reactie van de raadsmeerderheid

Dré Peters en Dirk Franssen van de Liberale Volkspartij Roermond. ‘Rustig blijven, onze kans
komt nog wel.’
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als een politieke afrekening
richting LVR. ‘Het kwam hen
gewoon niet uit. En Leon Guffens en Jos de Kunder, die unaniem het standpunt van de
commissie
onderschreven,
werden door hun eigen partijen als kinderen in de hoek
gezet.’
Tweede voorbeeld: de verkoop van het pand Schoolstraat 7 in Herten aan de partner van raadslid Leon Coenen
(Stadspartij). Conform de
regels, aldus de LVR, had dat
pand openbaar verkocht moeten worden. Is niet gebeurd,
aldus diezelfde LVR, en dus in
strijd met officieel beleid.
‘Waarom wordt dit door de
media doodgezwegen? Als ik
dit had gedaan, dan had de
krant mij met huid en haar
opgevreten’, aldus Dré Peters.
‘Ieder pand in eigendom van
de gemeente moet openbaar
worden verkocht. Ik heb het
niet kunnen kopen omdat ik
het simpelweg niet wist. Dit is
een schandaal en wij gaan hiermee verder, reken daar maar
op.’ Peters vraagt zich hardop
af waarom Justitie niet bij
Coenen is binnengevallen net
zoals bij Van Rey is gebeurd.
‘Want hier wordt ook de schijn
van belangenverstrengeling
gewekt. Dit is in achterkamertjes geregeld en ik begin me
langzamerhand af te vragen
wat andere belanghebbenden
in deze zaak in ruil voor hun
medewerking hebben gekregen.’
Het stoort de LVR dat de
hele integriteitsdiscussie die
werd aangezwengeld door de
kwestie Van Rey nu min of
meer op een zijspoor wordt
gezet omdat dit de andere partijen die nu aan het roer staan
beter uitkomt. Althans, dat
vindt de LVR. Dré Peters: ‘En
waar is de gouverneur die aandrong op gedragscodes? Hij
geeft vervolgens niet meer
thuis.Alle burgemeesters moeten rapporteren over integriteitskwesties in hun gemeente.
In Roermond is dat blijkbaar
niet meer nodig.Waarom hoor
je in Roermond niets meer

over het primus secundussysteem, geïntroduceerd door Jac
Breugelmans,de hoeder van de
integriteit, die vond dat altijd
iemand over de schouder van
een wethouder moet meekijken? Zijn broer komt in de
raad en kiepert alles overboord. Je hoort nu niemand
meer over die prachtige
gedragsregel. Ja, zo gaat dat
tegenwoordig in Roermond.’
De aanvankelijke boosheid
heeft bij Peters en de rest van
de LVR plaatsgemaakt voor
strijdbaarheid. Franssen zegt
niet te verwachten dat de huidige coalitie de rit uitzingt
omdat het voor haar een hels
karwei zal worden om alle kikkers in de kruiwagen te houden. ‘Leon Coenen, die toch te
boek staat als de luis in de pels,

gaat hij echt vier jaar zijn
mond houden en zich voegen
in de coalitiediscipline? En
Cees Moison, een rasechte
debater, idem dito? Hij zal zich
ondergeschikt moeten maken
aan de rest en moeten zwijgen.
Ik vraag het me allemaal af’,
aldus Dirk Franssen (33), die
door Dré Peters als kroonprins
van de LVR naar voren wordt
geschoven.
Franssen
zal
straks, als de oude garde
(Peters/Van Rey/Püper) is vertrokken, de LVR moeten gaan
leiden. Al is Peters voorlopig
nog niet van plan om de deur
van het gemeentehuis achter
zich dicht te trekken. Een volgende stap zal de provinciale
politiek zijn want de LVR wil
in maart volgend jaar meedoen aan de verkiezingen voor

Provinciale Staten. Peters is
kandidaat, Franssen ook. Het
zal een nieuwe dimensie toevoegen aan de toch al bonte
carrière van Peters. ‘Terugkijkend op mijn politieke loopbaan heb ik maar van één ding
spijt en dat is dat we in december 2012 als VVD uit de coalitie zijn gestapt. Dat hadden we
nooit moeten doen,want daarmee gaven we de macht uit
handen. We hadden alleen de
wethouders moeten terugtrekken want we wisten dat in de
volgende vergadering een
motie van wantrouwen klaarlag.’ Zijn manier van politiek
bedrijven – en dus ook die van
de LVR - is niet doordesemd
van rancune en wraakzucht,
bezweert Dré Peters. ‘Als ik op
voet van oorlog leef met mensen dan kan ik geen stad besturen. Anderzijds ga ik echt niemand naar de mond praten.
Maar weet je dat de burgers in
Roermond boos zijn? Ontzettend boos. Ze zijn helemaal
klaar met deze politiek die
tweespalt veroorzaakt in de
Roermondse samenleving. We
hebben het niet gedaan maar
als we op sociale media de aanval hadden geopend dan
waren alle officiële bijeenkomsten van de gemeenteraad,zoals de installatie van de
raad en de benoeming van de
wethouders, verstoord door
woedende burgers. Maar we
hebben tegen hen gezegd dat ze
rustig moeten blijven. Kalmte
bewaren. Even gas terugnemen. Onze kans komt nog
wel.’
Peter Hamans

Wat vinden anderen
eigenlijk van de LVR?
Cees Moison (GroenLinks): ‘Ik kan me hun frustratie wel een beetje voorstellen. Anderzijds is de LVR is niet aan de kant gezet, ze zijn gewoon geen coalitie geworden. Toch zijn we
bereid om zaken met hen te doen en hen daarvoor alle gelegenheid te geven. In de LVR-fractie zitten enkele heel slimme mensen. Ik noem een Bert Achten, een Dirk Franssen, een Jan
Püper. Zij kunnen namens hun partij echt constructieve bijdragen leveren. En wat de coalitievorming betreft: toen GroenLinks door Jos van Rey bij een vorige collegevorming werd
uitgenodigd om te praten, werden we met twee zinnen naar huis gestuurd. Dat wekt ergernis, ik begrijp dat ook wel, maar je moet als partij toch je plek weten te veroveren en politiek
proberen te bedrijven in het belang van de stad. En hun omgangsvormen, nou ja, dat is hun
mentaliteit. Zo zie ik ook bepaalde partijen om zich heen slaan in Provinciale Staten. Ze bereiken er echt helemaal niets mee. Maar als ze alleen maar vier jaar gaan traineren met als enige doel om de coalitie ten val te brengen dan zijn ze verkeerd bezig voor de stad Roermond.’
Leon Coenen (Stadspartij): ‘De cultuur van hoe wij in Roermond met elkaar omgaan moet
echt anders, en daar zal ook de LVR aan moeten wennen. Hoe ze zich nu gedragen is weliswaar strijdbaar maar soms ook echt op het kinderachtige af. Hoewel ik moet zeggen dat ik
met sommige leden van de LVR persoonlijk best uit de voeten kan, maar zo gauw ze zich als
partij profileren gaat het weer hard tegen hard. En ik vrees dat dat zo blijft de komende jaren.
Dré Peters probeert weliswaar met humor de plooien glad te strijken als Van Rey weer eens
is uitgevallen maar dat principe van ‘Good cop, bad cop’ werkt niet. Er blijft altijd iets hangen. De manier waarop ik laatst te kijk ben gezet door de LVR is puur een kwestie van iemand
politiek onderuit willen halen. Ik heb niets illegaals gedaan, B en W en de provincie gingen
akkoord en toch blijft de LVR mij achtervolgen. Ook flauw dat ze altijd op die getalsmatige
vertegenwoordiging blijven hameren’.
Michiel Huurdeman (VVD): ‘Ik vind het nog te vroeg om te oordelen. Ik hoop dat de LVR
zich constructief opstelt maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Het verschilt ook van persoon tot persoon binnen die fractie. Ik wil niet alleen afgaan op hoe Dré Peters en Jos van
Rey zich tot nu toe manifesteren. Er zijn nog acht anderen. Laat ik dus niet te snel oordelen
en onnodig olie op het vuur gooien. Als de LVR positief meedoet dan krijgt ze kansen en kan
ze die kansen grijpen. Dat heb ik zelf gemerkt toen ik met de VVD in de oppositie ging. Als
je je goede wil toont, dan kun je zaken voor elkaar krijgen. Maar die wil moet er wel zijn.’

