POLITIEK ROERMOND
Het nieuwe politieke jaar is begonnen in Roermond. Hoe kijken de acht fractievoorzitters
terug op de start van deze coalitie en wat verwachten ze van
het komende jaar? Deze week:
Richard Heijmann (49) van de
PvdA.
door Peter Hamans
‘Deze coalitie heeft een enerverend jaar achter de rug. Er kwam
een aantal nieuwe wethouders, er
kwam een nieuwe burgemeester,
alles en iedereen heeft zijn plaats
moeten zoeken. Ik denk dat de
echte stappen vanaf nu kunnen
worden gezet. Onze opdracht was
om Roermond stabiel te houden en
dat is tot nu toe gelukt. Dat geldt
ook voor onze wethouder Gerard
IJff. Na drie periodes openbare werken heeft hij nu sociale zaken en
wijkontwikkeling onder zijn hoede,
een belangrijk PvdA-thema. Er zijn
veel zaadjes geplant die moeten
worden geoogst, ook op het gebied
van werkgelegenheid en zorg. We
moeten ons als fractie gaan profileren om mensen dichter bij elkaar te
brengen. Ik vertrouw er dan ook op
dat de komende jaren nadrukkelijk
de handtekening van de PvdA gaan
dragen.’
‘Hoewel we niemand uitsloten,
had het voortzetten van de vorige coalitie ook onze voorkeur na
de verkiezingen. We wilden graag
meebesturen ondanks dat we een
zetel hadden verloren en ons bescheidenheid paste. Gelet op onze
verdiensten hoort de PvdA zeker in
het college thuis, in de oppositie-

‘Ik zal een wethouderschap niet uit de weg gaan’. (Foto Peter Hamans)
banken kun je nou eenmaal weinig
potten breken. Maar niet ten koste
van alles. Een echte PvdA-portefeuille met sociale elementen was
absoluut onze inzet en die hebben

we gekregen. Natuurlijk ga ik niet
ontkennen dat het goed gaat met
Roermond maar we moeten anderzijds de aandacht houden bij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

en het beleid dat we voor hen gaan
ontwikkelen. Zij moeten ook aan
de slag. De pgb-problemen baren
veel mensen zorgen. Daar moeten
we ons echt op focussen. Wat dat

betreft is de sociale portefeuille bij
IJff in goede handen al zullen we
als fractie de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.’
‘Ja, de sfeer in de coalitie is goed. De
eerste twee jaar zullen in coalitieverband de zaken traditioneel min
of meer vlekkeloos verlopen, dan
gaat het richting verkiezingen en
willen partijen weer van zich laten
horen. Er liggen dossiers die diverse meningen zullen oproepen zoals
Yagheo en Melickerveld. Er zal links
en rechts water bij de wijn moeten
worden gedaan. Maar dat is een natuurlijk proces, de burger moet tenslotte ook iets te kiezen hebben. Na
anderhalf jaar kan ik zeggen dat de
PvdA-fractie haar draai heeft gevonden. Nu moeten we meer naar buiten toe en de verbinding zoeken,
horen wat er speelt en dat politiek
vertalen. Dat klinkt logisch maar
we moeten het wel waarmaken. Of
ik straks in ben voor een wethouderschap? Laat ik zeggen dat ik die
eventuele opdracht niet uit de weg
zal gaan. Ik ben nu twee jaar fractievoorzitter en heb vanaf het begin in een rollercoaster gezeten. Als
boegbeeld van de partij wordt er
constant een beroep op je gedaan.
Het kost ontzettend veel tijd, misschien wel het driedubbele van een
gewoon raadslidmaatschap. Maar
ik klaag niet, het politieke spel bevalt me wel. Gerard IJff is aan zijn
laatste periode bezig en raadslid Ali
Bayrak heeft er straks ook de maximale termijn opzitten. Dus zijn we
achter de schermen bezig met het
opleiden van nieuw politiek talent
dat gelukkig in voldoende mate beschikbaar is.’

