LEUDAL POLITIEK
De kans bestaat dat Rens Raemakers uit Neer over tweeëneenhalve maand de Leudalse
politiek verlaat en overstapt
naar de dan nieuw gekozen
Tweede Kamer. D66 heeft hem
op een 17e plaats van de kandidatenlijst gezet. Pas dik twee
jaar raadslid en misschien in
maart al naar Den Haag. Het
gaat snel met Rens Raemakers.
Misschien té snel?
Door Peter Hamans
Sommige felicitaties voor zijn hoge
plaats op de kandidatenlijst kwamen uit onverwachte hoek. Zoals
van wethouder Piet Verlinden, die
zei het jammer te vinden voor de
Leudalse politiek als Raemakers
weggaat. Terwijl andere raadsleden
juist openlijk verkondigden op de
D66’er te stemmen om er ook zeker
van te zijn dat hij ook zal vertrekken… Kortom, de naam Rens Raemakers roept reacties van uiteenlopende aard op. Tweeëneenhalf jaar
geleden had bij wijze van spreken
nog niemand van hem gehoord en
nu is de 25-jarige al bezig met een
stevige klim op de ladder van het
politieke leven.
Circus Rens
Als ‘Circus Rens’ worden zijn optredens in de gemeenteraad door zijn
politieke opponent Michel Graef
sarcastisch genoemd. Raemakers
draagt deze kwalificatie als een geuzennaam. Bang om straks na vier
jaar als backbencher te eindigen in
het D66-vak is hij absoluut niet. ‘Ik
organiseer in Den Haag wel mijn
eigen circus!’, zegt Raemakers op

besliste toon. Hij hoopt te kunnen
scoren op de portefeuilles zorg,
onderwijs, juridische zaken en bestuurlijke vernieuwing.
Stroomversnelling
Eerder dit jaar twitterde Alexander
Pechtold hem op het late einde van
een prachtige zomeravond. Of hij
zin had om eens te komen praten.
De volgende dag troffen Rens Raemakers en de Grote Roerganger elkaar al in Den Bosch. Hiermee werd
de basis voor zijn kandidaatstelling
gelegd. Raemakers, nooit te beroerd
om te getuigen van zijn stevige politieke ambities, kwam in een stroomversnelling terecht. Eerst vier jaar
raadslid zijn in Leudal, dan de electorale winst verzilveren en wethouder worden – dat was zijn marsroute. Al werd vanaf het begin al in
lokale D66-kring gefluisterd dat hij
die vier jaar niet volmaakte want hij
zou tussentijds zeker tot een hoger
ambt worden geroepen. Als raadslid
in Leudal maakt hij tussen de 25 en
30 uur - per week wel te verstaan.
Dat is een gemiddelde waar veel andere raadsleden bleek van wegtrekken. Rens Raemakers is een politiek
dier dat leeft voor het ambacht. Het
ergert hem zichtbaar als collega’s
laten doorschemeren dat ze ingewikkelde rapporten niet hebben gelezen of zich afmelden voor vergaderingen omdat ze het thuis te druk
hebben met hun gezin. ‘Wat doe je
dan in de gemeenteraad?’, is een opmerking die hij dan nauwelijks kan
onderdrukken.
Meest getalenteerd
Weekblad Elsevier zette Rens Raemakers onlangs in de top 9 van

stuurlijke kwesties die hem onwelgevallig zijn tot op de bodem uit te
zoeken. Dat anderen daar problemen mee hebben is hún zaak, niet
de mijne, redeneert hij. Het feit dat
diverse collega’s in de gemeenteraad
en het college hem al ‘ontvriend’
hebben op Facebook spreekt volgens
Rens Raemakers boekdelen. Maar
hij zit er niet mee. Uiteindelijk telt
voor hem het algemeen belang en
zeker tot maart a.s. het belang van
Leudal. ‘En die mensen die me nu
‘ontvriend’ hebben, wil ik straks,
mocht ik in de Tweede Kamer komen, toch weer erbij hebben. Want
ik wil in Den Haag zeker ook iets bereiken voor Leudal en dat kan alleen
als we met z’n allen samenwerken.’

Rens Raemakers is klaar voor de Tweede Kamer.
meest getalenteerde Nederlandse
raadsleden. Maar hiermee is hij nog
geen Kamerlid. Wil hij zijn doel bereiken dan zal hij ook nu zijn eigen
circus moeten organiseren. De campagnenaam is er al: ‘Stem Rens de
Kamer in’. Vooral op sociale media
zal Circus Rens de komende weken
zijn tenten opslaan. Concreet: hij
wil op 15 maart a.s. vijftienduizend
stemmen binnenhalen waarvan vijfduizend uit Leudal. ‘In 2012 stemden in Leudal 20.000 mensen. Ik wil

hier nu een kwart van hebben’, zegt
hij op besliste toon, om er aan toe
te voegen: ‘En mijn doel is ook om
duizend burgers van Leudal, die op
de PVV stemden, terug te halen.’
Snel volwassen
Raemakers zegt in zijn eerste raadsperiode in Leudal snel politiek volwassen te zijn geworden. Het zal
zijn eventuele entree in de Haagse
politiek vergemakkelijken. Hij durft
zaken te benoemen en politiek-be-

Grootste kracht
Als zijn grootste krachten noemt
hij het strijden met open vizier, zijn
jeugdigheid en zijn deskundigheid.
Rens Raemakers past in het streven
van Pechtold om de regio’s meer in
de schijnwerpers te zetten en jonge,
veelbelovende politici een steuntje
in de rug te geven. Nu hij zijn politieke loopbaan in Leudal wellicht
gaat onderbreken, is ook het gedroomde wethouderschap van de
baan. Hoe schetst Rens Raemakers
zijn verdere carrière? ‘Zoals je weet,
maakt D66 zich altijd sterk voor bestuurlijke vernieuwing. Een onderdeel daarvan is de gekozen burgemeester. Het lijkt me hartstikke leuk
om na enkele termijnen als Tweede
Kamerlid verder te gaan als gekozen
burgemeester. Waar? In Leudal natuurlijk!’ En de manier waarop hij
het zegt, laat geen twijfel bestaan.
Hij méént het.

