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:
Leon Coenen (61) van de Stadspartij Roermond.
Door Peter Hamans
‘Andere fracties spreken in deze rubriek in verbloemende taal over de
sfeer in de gemeenteraad. Ik niet.
Want de vete tussen de coalitie en
de Liberale Volkspartij Roermond
heeft onderhand ziekmakende vormen aangenomen. De sfeer is totaal
verrot. Kijk naar de raadsvergadering van twee weken geleden. Kijk
naar het grote aantal suggestieve
vragen die de LVR afvuurt op het
college en de tijd die de beantwoording ervan kost. Wat is daar nou
kritisch-opbouwend aan?’
‘Ik hecht zeer aan principes en aan
morele waarden. Transparantie en
burgerparticipatie zijn de pijlers
onder de Stadspartij Roermond. Ik
zei het eerder: als het moet dan ga
ik door een driesjteins moer. We
nemen als gemeenteraad besluiten die burgers raken. Neem die
mensen dan ook serieus. In de vorige raadsperiode, zeg maar onder
het regime Van Rey, werden heel
veel zaken onder de pet gehouden.
Overal werd ‘geheim’ en ‘vertrouwelijk’ op geplakt. Ook nu hebben
ambtenaren en politici de neiging
om dossiers geheim en vertrouwelijk te houden. Dat is strijdig met de
informatieplicht. De huidige coali-

Leon Coenen: ‘Er moet de Stadspartij ook iets gegund worden’. (foto Peter Hamans)
tie is weliswaar transparanter dan
de vorige, maar het kan veel beter.
Ik ben een van de meest kritische
raadsleden. Ik wens me ook niet te
conformeren aan de keurige lijntjes

die de gemeentelijke afdeling communicatie trekt. Ik wil weten wat
er speelt! Net als de burger! Daarom
moet die burger in een vroeg stadium worden geïnformeerd over wat

er loos is. Hij is namelijk slim genoeg om zich een eigen oordeel te
vormen.’ ‘Als eenmansfractie hebben wij bergen werk te verzetten.
Wij hebben geen wethouder die als

politiek verlengstuk kan fungeren,
gelukkig wel drie commissieleden.
Ik heb een dubbel gevoel. Enerzijds
verwacht ik dat het behartigen van
de sociale belangen van Roermondenaren bij deze coalitie in goede
handen is maar het is voor de Stadspartij nog steeds wennen om ons te
scharen achter het coalitiebeleid.
Ik zie na anderhalf jaar nog te weinig vooruitgang op het gebied van
transparantie, burgerparticipatie
en concrete thema’s als bijvoorbeeld Yageo. Er moet veel meer
tempo worden gemaakt. Neem de
decentralisaties, ik wil na anderhalf jaar niet meer met aanloopproblemen worden geconfronteerd
maar eindelijk resultaten zien. De
Stadspartij Roermond geeft de coalitie tijd om zaken neer te zetten
maar op enig moment is het geduld
op. We hebben ons bij deze coalitie aangesloten die we als het minst
van twee kwaden beschouwen
want in de oppositie gaan met de
LVR was het alternatief. We hebben
iets ingeleverd voor de stad om de
lieve vrede te bewaren en er in de
gemeenteraad geen Poolse landdag
van te maken. Maar er moet de
Stadspartij ook iets gegund worden.
Dus je mag de vraag stellen of wij
bij de club van 21 willen blijven.
Eerlijk gezegd vind ik het af en toe
best lastig. Beschouw deze opmerking als een schot voor de boeg dat
ik in coalitieverband regelmatig
los. Zodat ze weten: o ja, Leon Coenen, die is er ook nog. Maar alles
overziend ben ik toch blij dat ik
deel uitmaak van deze coalitie. Al
zal ik toch altijd die luis in de pels
blijven.’

