POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
In 2014 verloor Burgerbelangen Roermond de gemeenteraadsverkiezingen en moest na
twaalf jaar de politieke arena
verlaten. Wat doet zo’n politieke beweging eigenlijk in de
tussentijd, op weg naar nieuwe
verkiezingen? Mist boegbeeld
Hans Lucas de politiek? En andersom: wordt Burgerbelangen
Roermond gemist in de raadszaal, denkt hij?
Hans Lucas valt maar gelijk met de
deur in huis. De kans dat Burgerbelangen Roermond in maart 2018
weer gaat strijden om de gunst van
de kiezer is minimaal, zegt hij. Eigenlijk nihil. Daarmee aangevend
dat de politieke beweging, die nu
een slapend bestaan leidt, in electoraal opzicht niet meer te reanimeren is. Op 9 januari a.s. buigt het
bestuur zich weliswaar nog over de
vraag of BBR zich richting 2018 met
vereende krachten moet oprichten,
maar er is volgens Lucas een godswonder voor nodig om dat te bereiken. De reden is simpel. De actieve
achterban is bij wijze van spreken
nog slechts op de vingers van één
hand te tellen.
Met welgeteld 629 uitgebrachte
stemmen droop die aanhang op
19 maart 2014 teleurgesteld af. En
de partij had het vooraf redelijk
goed gedaan in de peilingen. ‘We
zouden drie zetels krijgen. Dat
werden er twee, later één. Daar
hielden we ons aan vast. Maar het
werd er uiteindelijk geen’, aldus
Hans Lucas. Het af haken van partijcoryfeeën als Peter Heijnen en
Huub Boots werd als reden hiervoor aangevoerd, evenals de Libera-

le Volkspartij Roermond die in de
aanloop naar de verkiezingen veel
tamtam had gemaakt en BBR-kiezers op sleeptouw nam. En hoewel
Burgerbelangen Roermond na de
teleurstellende verkiezingsuitslag
strijdbaar aankondigde de politiek
vanaf de zijlijn te blijven volgen,
kwam hier volgens Lucas weinig tot
niets van terecht. ‘Je kunt wel van
alles roepen maar als je niet wordt
gehoord dan ebt de animo zo weg.
Ook in de politiek geldt dat als je er
niet meer bij hoort ze jou snel zijn
vergeten’, zegt hij. Daarom haakten
veel medestanders teleurgesteld af.
Nieuwe hindernis
Mocht BBR toch besluiten mee te
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan wacht ongetwijfeld een
nieuwe hindernis in de vorm van
veel concurrentie. Er zijn nu al vier
burgerpartijen (LVR, Demokraten
Swalmen, Stadspartij Roermond
en FC) en naar verluidt komen er
daar straks nog meer bij. Zo zou
oudgediende Rob Hompe opnieuw
een gooi willen doen naar een
raadszetel. Tel daarbij misschien
Roermondse afdelingen van DENK
en de PVV. Ook in de politiek geldt
dat veel varkens de spoeling dun
maken. De vraag die Lucas (53) zich
dan ook stelt is wat Burgerbelangen Roermond straks toe te voegen
heeft aan het legertje burgerpartijen dat er al is. ‘Je moet van goeden
huize komen om je dan nog te onderscheiden’, legt hij uit. Een ander
aspect is dat het politieke klimaat
(in Roermond) niet aantrekkelijk is
om mensen actief te laten worden.
‘Onze slogan was altijd ‘Burgerbelang is geen eigenbelang’. Maar in
Roermond lijkt onderhand het om-

Hans Lucas.
gekeerde het geval als je kijkt naar
het haantjesgedrag in de politiek’,
zegt hij. Vóór deze regenboogcoalitie van start ging, was er volgens
Lucas altijd reuring in de stad. Er
gebeurde iets in Roermond. In zijn
optiek is het nu akelig stiller. ‘Er
zijn collegeleden die je nauwelijks

tegenkomt. Waar zie je een Frans
Schreurs? Of Ferdinand Pleyte. Het
lijkt wel of ze zich verborgen houden in het gemeentehuis.’
Fusie met Demokraten?
In gedachten heeft Hans Lucas al
diverse alternatieven afgevinkt.

Zoals aansluiting zoeken bij een
bestaande politieke partij. ‘Ik ben
gevraagd door de Liberale Volkspartij Roermond. Ik kan bij hen beginnen maar dat doe ik niet omdat
ik niet de tweede viool wil spelen.
Daar heb ik geen trek in. Ik wil me
namelijk overal mee kunnen bemoeien. Ik heb bij Burgerbelangen
Roermond alleen maar gloriejaren
meegemaakt. En om dan nu bij
een andere partij een stapje terug
te doen, nee, dat zie ik niet zitten’,
aldus Lucas, die werkzaam is als
zelfstandig ondernemer. Een fusie
van BBR met Demokraten Swalmen, die in het verleden al vaker
is geopperd om lokale krachten te
bundelen, is wat hem betreft van
de baan. ‘Er zijn in 2014 besprekingen gevoerd. Onze inzet was om
twee jaar een wethouder te leveren
waarna Demokraten twee jaar aan
de beurt was. Maar dat wilden ze
in Swalmen niet. Zij eisten het volle pond. Vooral toenmalig raadslid
Marij Pilz zette namens DS de hakken in het zand. Nou, toen was het
voor ons definitief over en sluiten.’
De vraag of Burgerbelangen Roermond – destijds opgericht door
Huub Boots uit de as van Demokraten Roermond – momenteel gemist wordt in de politieke arena is
wat Hans Lucas betreft dus in de
afgelopen twee jaar afdoende beantwoord. ‘Als je er geen deel meer
van uitmaakt dan zijn ze je heel
snel vergeten. Vier jaar in de parkeerstand staan is te lang. De haren
zijn alleen maar grijzer geworden
sinds de laatste verkiezingen. We
praten er begin januari nog over
in het bestuur maar een comeback
lijkt mij onwaarschijnlijk’, besluit
Hans Lucas.

