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Na veel partijpolitieke trammelant weer de weg naar boven gevonden

Roermondse afdeling SP
laat verleden achter zich
ROERMOND
Ze is er nog steeds een beetje
van ondersteboven. Want de
28-jarige Bianca Evers uit
Roermond stond weliswaar
hoog op de kandidatenlijst van
de Socialistische Partij voor
Provinciale Staten maar dat ze
met zó’n machtsvertoon zou
worden gekozen, had ze niet
durven dromen. Qua voorkeurstemmen streefde ze zelfs
provinciaal lijsttrekker Daan
Prevoo voorbij.
Bianca Evers is de exponent
van de ‘nieuwe’ SP’er. Ze is
hoog opgeleid en heeft als controller bij een internationaal
bedrijf in Roermond een drukke fulltime baan. Ze maakt
deel uit van een nieuwe generatie SP’ers die een frisse start
maakt en ook wil afrekenen
met het turbulente verleden
van de Roermondse afdeling
waarvan de (raads)leden in de
afgelopen jaren vaak rollebollend over straat gingen. Voor
Bram Schaminee (30) geldt
hetzelfde. Ook hij is gekozen
in Provinciale Staten. In de
afgelopen jaren was hij fractiemedewerker voor zijn partij in
de Staten en nu mag de Roermondenaar zelf beleid gaan
maken. ‘Iets wat ik altijd heb
gewild. Zelf met inspirerende
en creatieve ideeën komen’,
zegt Schaminee die voorzitter
is van de Roermondse SP.

zich en streefde hiermee de
lokale PvdA, D66 en GroenLinks royaal voorbij. Maar is
hier sprake van een tijdelijke
opleving of heeft de Socialistische Partij in Roermond definitief de weg omhoog gevonden? Wat Schaminee betreft is
dit laatste het geval. ‘We hebben het vertrouwen van de
mensen terug, dat is duidelijk.
En we zullen dat vertrouwen
niet
beschamen.
Intern
bespeur ik enthousiasme en de
wil om iets moois neer te zetten’, zegt hij.

De SP’ers Bianca Evers en Bram Schaminee, twee kersverse Statenleden uit Roermond.
Foto: Peter Hamans

De euforie onder de SP’ers
was groot toen Mijntje van
Beers in 2007 als jongste
raadslid haar opwachting
maakte in de gemeenteraad
van Roermond. De eerste
haarscheurtjes werden in
2011 zichtbaar toen ze de SP

verliet en haar eigen partij
begon. Petra Beeren deed twee
jaar later hetzelfde met als
gevolg dat de SP met lege handen stond. Vanwege deze partijpolitieke trammelant kreeg
de Roermondse afdeling van
het hoofdbestuur de rode

kaart en mocht ze niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bianca Evers en
Bram Schaminee zeggen niet
gebukt te willen gaan onder
het verleden van hun afdeling.
Samen met een vijftiental
anderen maken ze schoon

schip en richten de blik naar
voren. De resultaten van de
Europese verkiezingen waren
al hoopgevend en de score op
provinciaal niveau bracht de
SP helemaal in hosannastemming. In Roermond kreeg de
partij 2327 stemmers achter

De focus ligt wat Evers en
Schaminee
betreft
niet
nadrukkelijk bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De SP is nou eenmaal geen partij die hecht aan het pluche.
‘Onze kracht is om ons buiten
de verkiezingen om op straat
te laten zien, daar waar het
gebeurt. Dat is ons primaire
doel. En er is nog veel te doen
in Roermond’. Als voorbeeld
noemt hij de man die zich
onlangs heel dankbaar toonde
toen de SP’ers op de Donderberg in het kader van de verkiezingen soep uitdeelden.
‘Dat vond hij echt geweldig.
Maar toch ging hij PVV stemmen, zei hij. Dat bedoel ik dus.
We hebben nog heel veel werk
te verzetten’, aldus Bram Schaminee.
Peter Hamans

