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VVD klimt weer naar kruishoogte

Bart Lickfeld (links) is Michiel Huurdeman opgevolgd als fractievoorzitter bij de Roermondse VVD. ‘Straks scoren met vijf zetels’.
ROERMOND
Na een vrije val heeft de Roermondse VVD de opwaartse lijn weer te pakken. Nadat de liberalen in het najaar
van 2013 een onvrijwillige noodlanding maakten en uit
de moederbuik van de partij een andere - de Liberale
Volkspartij Roermond - ontstond, wisten de overgebleven VVD’ers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van
vorig jaar het raamwerk van de partij intact te houden.

In een buitenechtelijk avontuur hadden ze geen trek. Ze
bleven de VVD trouw in de
wetenschap dat de 52 jaar
oude afdeling in de ogen van
velen was gedegradeerd tot een
spartelende eerste divisionist
die de toekomst had afgelegd.

gegeven van Bart Lickfeld (47)
die hiermee met stip binnenkomt in de politieke top van
Roermond. Anderhalf jaar
geleden had nog niemand van
hem gehoord en nu al trekt hij
de liberale kar. Het feit dat hij
niet is behept met een VVDverleden beschouwt Lickfeld
als een groot voordeel. ‘Eigenlijk vind ik dat wel prettig. Ik
zit er niet met zoveel emoties
in,’ zegt hij.

Maar Huurdeman c.s. worstelde en kwam boven. Op
verkiezingsavond 2014 telde
hij met drie zetels (-8) zijn
zegeningen. In de daarop volgende weken werd de VVD,
die zich tot aan de verkiezingen niet als een tandeloze
tijger had opgesteld maar
naar eigen zeggen als oppositiepartij positief-kritisch de
coalitie beoordeelde, gepolst
voor deelname aan diezelfde
coalitie. Die vond het tijd
worden dat er een nieuwe
bestuurlijke wind ging waaien
door de bisschopsstad. En zo
dacht de VVD er ook over.
Toen de liberalen op inhoud
grotendeels consensus hadden
bereikt, schoven ze als kers op
de taart Raja Moussaoui als
wethouder naar voren. ‘Een
VVD-wethouder was voor
ons een absolute voorwaarde.
Van de zeven partijen waren
wij immers de derde grootste.
We hadden er recht op. En
Raja was voor ons de meest
geschikte qua ervaring en uitstraling. Ze past ook in het
vernieuwingsproces dat we
wilden inzetten.’ Op 27 maart
vorig jaar werd de VVD feestelijk ingehaald door de coalitiepartners. De LVR staat
sindsdien buitenspel.
Huurdeman zegt ronduit

Ze leverden de drie overgebleven zetels aan de coalitie,
zetten een wethouder op het
pluche en sindsdien is er,
zoals voormalig fractievoorzitter Michiel Huurdeman
(42) het verwoordt, ‘eindelijk weer rust in de tent’.
En dat werd wat hem betreft
ook tijd. Maandenlang had
Huurdeman op zijn tandvlees
gelopen om de boel bij elkaar
te houden. Hiermee kwam
zijn eerdere besluit om de
Roermondse politiek vaarwel
te zeggen op losse schroeven
te staan. Een raadslidmaatschap van twaalf jaar vond
hij meer dan genoeg. Toch
deed het afdelingsbestuur een
klemmend beroep op Huurdeman om zijn dienstjaren in
te zetten als bouwstenen voor
de toekomst van de liberalen
in Roermond. De VVD moest
immers als het ware helemaal
opnieuw beginnen. Huurdeman stemde toe op voorwaarde dat hij na verloop van
tijd het fractievoorzitterschap
zou overdragen als zich een
geschikte opvolger aandiende. En die is er nu, sneller dan
verwacht. Voor Huurdeman
het signaal om definitief een
stapje terug te doen. Hij heeft
de voorzittershamer in handen

Onder leiding van Huurdeman begon de Roermondse
VVD in september 2013 met
de operatie ‘schoon schip’.
Het was niet langer de partij
van Jos van Rey en Dré Peters.
Even tevoren had een hele stoet
VVD’ers onder aanvoering
van beiden met veel fanfare
de partij verlaten. Met argusogen bekeek de buitenwacht
de pogingen tot wederopstanding van de VVD. Want
Huurdeman weigerde het
schip, dat in de ogen van velen
elk moment kon zinken en zo
niet onmiddellijk dan in elk
geval op verkiezingsavond, in
de steek te laten. Ook Ernest
Oele bleef aan boord, evenals
Raja Moussaoui en Guido
Lomans (die trouwens kort
erna als eenmansfractie verder ging).

tevreden te zijn over het afgelopen jaar waarin de VVD
mede aan het roer stond. Hij
en Bart Lickfeld willen per se
niet spreken van een afrekening met het (liberale) verleden
waarvan de laatste fase werd
gekenmerkt door de commotie rond Jos van Rey. ‘Afrekenen mag geen doel op zich
zijn. Wij doen het anders’, zegt
Lickfeld. Die andere aanpak
kwam onder meer tot uiting
in het verkiezingsprogramma
van de VVD. Bijvoorbeeld
niet meer ongebreideld bouwen maar de balans zoeken
op de woningmarkt. ‘Inbreiden is een van onze speerpunten. We verzetten ons tegen de
bebouwing van het Melickerveld en vinden dat we binnen
de gemeentegrenzen moeten
zoeken. Daar liggen genoeg
projecten die maar half af zijn.
Yaego is een mooi voorbeeld
van die zoektocht naar inbreiding. Daar kunnen mooie dingen gebeuren die wij van harte
steunen.
Onze wethouder is technisch verantwoordelijk voor
het bestemmingsplan dus
dat past prima in het verhaal
dat wij te vertellen hebben’,
aldus Michiel Huurdeman.

cultuurfabriek opnieuw een
financiële puinhoop wordt.
Huurdeman ontkent niet dat
zijn partij destijds bestuurlijk
medeverantwoordelijk
was voor de totstandkoming
van de ECI en de financiële
rampspoed die er op volgde
maar, zegt hij: ‘Je kunt de
huidige VVD niet afrekenen
op het verleden waar anderen voor verantwoordelijk
waren die nu niet meer bij de
VVD zitten. Wij nemen nu
ónze verantwoordelijkheid.’

En het kwam mooi uit dat de
provincie de regie in handen
kreeg bij de ontwikkeling van
recreatie en natuur in en om de
Oolderplas in Roermond als
opmaat naar de stimulering
van waterrecreatie in MiddenLimburg. Want eerder had de
VVD een motie ingediend
om recreatie en natuurbeheer
hand in hand te laten gaan in
het streven om van Roermond
een mooiere en leefbare stad te
maken. ‘We zijn niet meer de
VVD die zegt ‘we zijn een stad
aan het water dús moeten we
bouwen aan het water’. Nee,
we moeten ook recreëren aan
het water en dat faciliteren.
En niet alleen voor mensen
met een huis aan de oevers
Een ander wapenfeit dat de of een grote boot, nee, voor
VVD in het afgelopen jaar op iedereen’.
haar conto heeft bijgeschreven, is het door de partij inge- Betekent dit in de optiek van
diende en raadsbreed aange- Huurdeman en Lickfeld dat de
nomen amendement inzake de liberalen in het politieke specECI. Dat verplicht de gemeen- trum langzaam opschuiven
te voldoende controlemecha- naar het midden? Nee, zeggen
nismen in te bouwen die moe- ze. Typische VVD-thema’s op
ten voorkomen dat het in de sociaal vlak en op het gebied

(foto Peter Hamans)

van veiligheid en handhaving
blijven recht overeind maar
er worden links en rechts wel
andere accenten gezet. ‘We
hebben ons bijvoorbeeld sterk
gemaakt voor Solar maar
nadrukkelijk wél met de aantekening dat omwonenden en
ondernemers hier niet de dupe
van mogen worden. Dat is in
het recente verleden wel eens
anders geweest en we zijn blij
dat burgemeester Donders
onze suggesties gaat vertalen
in concreet beleid’, zegt Bart
Lickfeld, in het dagelijks leven
manager marketing en innovatie.
Wordt met de komst van
de nieuwe fractievoorzitter
ook een nieuwe koers gevaren binnen de VVD? Lickfeld:
‘Nee. Ik ben misschien iets
bedachtzamer en mijn toon
is minder emotioneel dan die
van Michiel maar inhoudelijk
zitten we op koers. Ik wil met
de VVD voorsorteren op de
toekomst en de partij klaarmaken voor de verkiezingen.
Die zijn weliswaar pas in
maart 2018 maar opbouw
vergt tijd en motivatie. De
vorige keer zaten we in een
snelkookpan en hebben we
in heel weinig tijd heel veel
moeten doen. Nu nemen we
de tijd. Achter de schermen bij
de VVD lopen jonge talenten
zich warm. Denk aan Erwin
Moors en Sabine Koopman.
Zij zijn onze beloften voor de
toekomst. Met een VVD die
weer in de lift zit moeten we
straks scoren met vijf zetels.’
Peter Hamans

