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:
Dré Peters (66) van de Liberale
Volkspartij Roermond.

mers is slecht. Toen ik coalitievoorzitter was, stonden er bouwkranen
in de stad en werden winkels geopend. Er was leven in de brouwerij.
Overal trekt de economie weer aan
maar daar merken we hier bitter
weinig van. De leegstand neemt
toe. Burgers wachten maanden op
een vergunning. De kwaliteit van
dit stadsbestuur is echt onder de
maat.’

Door Peter Hamans
‘Dit stadsbestuur mist een echte
leider. Je kunt van Jos van Rey vinden wat je wilt maar hij was een
leider. Onder hem had je nog een
écht collegiaal bestuur. Je merkt
aan alles dat deze coalitiepartijen
onrustig worden. Het zijn zeven
haantjes die zich willen laten horen maar ze zitten vastgesnoerd in
de zelfopgelegde discipline. Kijk
naar de Stadspartij die zich begint
te roeren. Het wordt een klus om
die club bij elkaar te houden. Over
de vraag hoe deze stad bestuurd
moet worden en wat goed is voor
de burgers verschillen we met de
coalitie als dag en nacht. Na de
stenen nu de mensen? Vergeet het
maar. Kijk om je heen en zie hoeveel Roermondenaren verschrikkelijk ontevreden zijn. Maar de LVR
is na anderhalf jaar oppositie niet
in mineur, nee! Veel van onze moties en amendementen hebben de
eindstreep gehaald en we hechten
aan ons ombudswerk. Weg uit die
muffe vergaderlokalen en de straat
op, daar waar het gebeurt!’
‘In Roermond heb je twee arena’s.
De politieke arena – zeg maar de
LVR tegen de rest van de wereld
– en de arena die langzaam vol-

Dré Peters: ‘Ik heb ook haantjes in mijn fractie’ (foto Peter Hamans)
stroomt met ontevreden burgers
die te hoop lopen tegen het gemeentelijk beleid. In beide arena’s
is de LVR flink actief. De volkswoede neemt toe. We zijn als fractie dag

in dag uit onderweg en horen niets
anders dan klachten en gemopper
van burgers. Wij pikken die signalen op en doen er iets mee. Want
het gaat niet goed met Roermond.

Het is een teken aan de wand dat
voorzitter Har Scheepers van de
Branche Advies Commissie is opgestapt. Daar schrik ik van. De relatie
tussen stadsbestuur en onderne-

‘De LVR zit nu anderhalf jaar in de
oppositie. We beleven plezier en
voldoening aan de rol die ons is toebedeeld ondanks dat we door dagblad De Limburger compleet worden doodgezwegen. Maandelijks
krijgen we tientallen brieven van
mensen die ons bedanken omdat
we hun problemen hebben opgelost of onder de aandacht gebracht.
Wij stropen onze mouwen op terwijl dit stadsbestuur alleen maar
voortborduurt op het kapitaal dat
door de vorige coalitie is vergaard.
Ze hebben een mooie bruidsschat
meegekregen en daar teren ze op.
Meer doen ze niet. Ik heb ook haantjes in mijn fractie. Tien maar liefst.
Maar van mij mogen ze. Ik ben blij
met hen. Ze hebben allemaal hun
eigen specifieke kwaliteiten. Ik geef
ze de ruimte om zich te laten horen. De LVR maakt zich er niet met
een jantje-van-leiden vanaf en dat
merkt de burger elke dag opnieuw.
Terwijl ik in de coalitie alleen maar
kuddedieren zie rondlopen. Nee,
wij zijn niet rancuneus in onze oppositierol. Wij nemen onze rol van
volksvertegenwoordiger tenminste
serieus. Dit is onze opmaat naar 21
maart 2018.’

