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:
Ger Julicher (53) van Demokraten Swalmen.

mensen trots zijn op deze regio. En
de Swalmenaren zijn veerkrachtig, er is gemeenschapszin. In deze
raadsperiode is de Laeskamer gerealiseerd en de toekomst van de
Bosberg ziet er dankzij vrijwilligers
goed uit. De dorpsraad doet van
zich spreken. Dat zijn resultaten
die onze partij sinds de verkiezingen ook op haar cv mag schrijven.
Beschouw ons als de conducteur
die links en rechts de wissels heeft
verzet zodat de trein ook voor Swalmen blijft rijden.’

Door Peter Hamans
‘We krijgen geregeld te horen dat
we ons alleen met Swalmen bezighouden. Als ik in de gemeenteraad
naar de microfoon loop dan hoor ik
Dré Peters al verzuchten: ‘Ojee, ’t
geit weer euver Zjwaame’. Dan zeg
ik: ‘Dré, als jij dat ook zou doen dan
hoefde ik niet zo lang te praten.’
Vergeet niet dat in Swalmen 8500
mensen wonen, die kun je niet negeren, zij willen ook hun deel.
Onze wethouder Frans Schreurs
vervult als pater familias een betekenisvolle rol in het college. Hij
heeft zijn zaken op orde. Er wordt
op financieel gebied geen korte
termijnpolitiek bedreven. Want
Demokraten Swalmen is altijd de
smeerolie in de politiek geweest. Er
wordt gewicht toegekend aan ons
standpunt. Sinds de start van deze
coalitie is dat niet anders geweest.
We staan weliswaar fysiek verder
van Roermond af maar kunnen
daardoor met minder emotie en objectiever over zaken oordelen. We
zijn een lokale partij en kunnen
ons vrijer bewegen zonder gebonden te zijn aan dogma’s en strikte
richtlijnen. Wij kijken óók naar de
entree van het NS-station en naar
de bereikbaarheid van het outlet.

Ger Julicher: “We moeten de vinger aan de pols houden.”
Want als het de stad goed gaat dan
profiteren de kernen hier ook van.’
‘We moeten de vinger aan de pols
houden. Er is veel verloren gegaan.

Swalmen is de brandweer kwijt. De
bibliotheek is weg. Het winkelbestand verschraalt. Nu komt mede
dankzij ons eindelijk een onderzoek naar de toekomst van de kern

Swalmen. Toch is Swalmen er na
de herindeling niet bekaaid afgekomen. En ik ben op een punt beland
dat ik zeg: Swalmen en Roermond
zijn één, het is belangrijk dat de

‘Wijlen mijn vader zei altijd: ‘Als je
iets wilt veranderen, dan moet je je
ermee bemoeien’. Daarom ben ik
de politiek ingegaan. Ik ben niet op
mijn mondje gevallen, dat is soms
wel eens confronterend voor anderen. In de politiek zijn ze dat niet
zo gewend. Zo’n oude boom op het
Munsterplein? Jammer, maar er is
een tijd van komen en gaan. Hak
die knoop door, er zijn belangrijkere dingen te doen. Meer dan de
helft van de raadsleden bestond na
de verkiezingen uit onervaren politici. Ze hebben hun weg moeten
vinden. Wij ook. Onze fractie bestaat louter uit nieuwkomers. Maar
ik geef onze mensen een dikke 8 op
het tussenrapport. Daar ben ik trots
op. Demokraten Swalmen is geen
partij die langs de politieke zijlijn
meehobbelt. Dat hebben de afgelopen maanden ook bewezen. Er
wordt met ons rekening gehouden.
Waar ik me aan erger? De vergaderingen duren veel te lang. Dat is ergerlijk. Als ik op mijn werk zo lang
aan het woord was dan zouden ze
mij wel iets anders vertellen.’

