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:
Marc Breugelmans (52) van het
CDA.

wethouders werken zich een slag
in de rondte, er gebeurt heel veel
in Roermond. We mogen niet ontevreden zijn. Ik heb echt niet de
behoefte om dit allemaal op het
cv van het CDA te schrijven want
daarmee doe ik de andere partijen
tekort. Toch staat er veel druk op de
ketel, er is erg weinig ruimte voor
nieuw beleid. We geven onszelf te
weinig ruimte om nieuwe impulsen te geven.
Als we nieuw beleid willen dan
moeten we oud inleveren. Misschien doen we sommige dingen
ook niet helemaal goed. Neem het
rapport van de Rekenkamer over
het sportaccommodatiebeleid. Dat
laat te wensen over. Begrote kosten
worden structureel overschreden
en op sommige terrein wordt een
beleid van pappen en nathouden
gevoerd. Er wordt niet doorgepakt
door het college, dat mogen we ons
als raad ook aanrekenen want wij
laten het immers gebeuren.’

Door Peter Hamans
‘Bij haar aantreden was de belangrijkste doelstelling van de coalitie
met daarin het CDA om bestuurlijke rust en stabiliteit uit te stralen.
Daar was Roermond na een hectische politieke periode wel aan toe
en dat is, dat kan ik terugkijkend
wel concluderen, goed gelukt. Toen
we aan deze klus begonnen, wees
het na-ijleffect van de verkiezingen
in de richting van een heel moeilijke periode. We nemen een erfenis
uit het verleden mee, dat is voor
niemand prettig. Daarom is het
goed om te zien wat er nu ligt. Op
momenten dat het er écht op aankomt dan staan we in Roermond
met 31 raadsleden schouder aan
schouder. Denk aan het rechtbankverhaal, denk aan de unaniem aangenomen begroting. Dát is de winst
die we in anderhalf jaar tijd hebben
geboekt.’
‘Het is geen rust en stabiliteit in de
zin van lekker achterover leunen.
Ongelooflijk wat van een raadslid
allemaal wordt verwacht! Het is
soms veel te veel vergaderen en we
moeten echt uitkijken dat we het
contact met de achterban niet verliezen. Of de burger echt kan zien
dat het CDA in de raad zit? Voor
het CDA is het belangrijker dat het

Marc Breugelmans: ’Niet hoog van de toren blazen.’ (foto Peter Hamans)
buìten de politieke arena goed geregeld is, namelijk de gemeenschap
dicht bij de mensen organiseren, de
werkgelegenheid op peil houden
en de sociale agenda vorm geven.

Dat laatste wordt de grootste opgave in de komende tijd. We moeten
armoede en eenzaamheid aanpakken. Niet alleen voor de zorgbehoeftigen naar ook de mensen om

hen heen, de mantelzorgers. En
nogmaals, ik kan het niet genoeg
benadrukken, dat moeten we met
z’n eenendertigen doen.’ ‘Het college profileert zich in de stad, de

‘Wij willen blijven werken aan eenheid in de raad. Het is er niet altijd
gezellig, nou ja, sommige karakters
liggen elkaar blijkbaar niet. Het
CDA past bescheidenheid, iedereen
zou zo’n houding moeten aannemen. Ons primaire belang is dat
er een bestuurlijke koers wordt gevoerd die recht doet aan een gezonde toekomst van Roermond. Dan
past het niet, ook gelet op de tijden
die achter ons liggen, om hoog van
de toren te blazen. Het liefst had
ik in Roermond een kabinet van
nationale eenheid gehad. Jammer,
niet gelukt, maar we komen er in
de huidige constellatie wel heel
dichtbij.’

