LEUDAL POLITIEK
Komt er in de gemeenteraad
van Leudal met het aantreden
van een nieuwe, jongere generatie politici een einde aan de
politieke moord en doodslag
die het aangezicht van bestuurlijk Leudal nu al jaren teistert?
Drs. Michel Graef (28) uit Horn,
de kersverse fractievoorzitter
van Samen Verder, heeft er alle
vertrouwen in. Onlangs nam
hij bij zijn partij het roer over
van Hen Sleven.
Door Peter Hamans
Hij behoort tot de lichting die nadrukkelijk op de deur bonkt waarachter zich de gevestigde macht
ophoudt. Jordi Custers bij Ronduit
Open, Rens Raemakers bij D66 en
Michel Graef bij Samen Verder zijn
nieuwe, frisse gezichten die zich
(willen) profileren tussen de Wagemansen, de Walravens en andere
reputaties die de lokale politiek nu
al decennialang domineren. Als
kersverse aanvoerder valt Graef gelijk met zijn neus in de boter en kan
hij zijn mouwen opstropen want hij
dient met zijn fractie de komende
tijd langs lastige klippen te zeilen
zoals daar zijn Park Leudal Oost, de
N280 en de wielerbaan. En niet te
vergeten de geurnormering die zijn
fractie ernstig heeft verdeeld, al verwacht Graef in de raadsvergadering
van 14 februari a.s. dat er witte rook
uit de schoorsteen van Samen Verder komt.
Reuze meegevallen
In zijn Nijmeegse studententijd –
hij studeerde politicologie – folderde Michel Graef voor D66 maar

die partij was er nog niet in Leudal
toen Arno Walraven, zijn vroegere
docent op scholengemeenschap St.
Ursula, hem vroeg toe te treden tot
Samen Verder. Graef werd met voorkeursstemmen gekozen en zegt nu,
na drie jaar raadslidmaatschap: ‘Het
is me reuze meegevallen. Bestuurlijk Leudal heeft een slechte naam,
weet ik ook wel, maar ik denk dat
de buitenwacht geen compleet
beeld heeft. Er gaan hier heel veel
dingen heel goed, maar die worden
vaak niet benoemd. Leudal heeft bijvoorbeeld de laagste werkloosheid
van Limburg. Dat vind ik geen onbelangrijk gegeven maar daar hoor je
jammer genoeg niemand over.’
Het moet anders in Leudal. Positiever, constructiever, collegialer, meer
op de inhoud en veel minder op de
man. Opvallend is het allang niet
meer niet dat dit al jarenlang door
vrijwel iedereen wordt geroepen
maar wél dat deze ‘nieuwe politiek’
maar niet van de grond schijnt te
kunnen komen. Goede bedoelingen
lijken voortdurend te stranden in
een blubber van onbehagen en wantrouwen. Lukt het mannen als Custers, Raemakers en Graef wél om het
politieke schip vlot te trekken? ‘Het
is in ieder geval mijn streven om
echt iets te veranderen’, zegt Michel
Graef. ‘Wij hebben immers geen last
van oud zeer. Wij gaan ook op een
andere manier met elkaar om. Het
besef dat het echt anders moet is er
zeker bij velen maar inderdaad, als
je hier al lang rondloopt dan is de
kans op conflicten natuurlijk erg
groot. Het is dus zaak dat iedereen
verandert. Geen gemakkelijke opgave maar toch ben ik hoopvol gestemd.’

nog nauwelijks in functie is. Dan
toch, na enig nadenken: ‘De oude
politieke garde heeft soms de neiging om de kaarten tegen de borst
te houden. Er is veel huiver om
best wel goede ideeën en initiatieven van tegenstanders te steunen.
Maar ik vind dat je je opponenten
ook iets moet gunnen. Ik herinner
me dat ik ooit samen met Stan Backus van Ronduit Open, die toen
nog oppositie voerde, vragen stelde over een kwestie. Ineens was de
wereld te klein! Hoe kón dat nou?!
Samen Verder en Ronduit Open op
één kussen?! Ja, ik vind dat zoiets
best kan. Het hoeft geen dagelijkse
routine te worden maar ideeën die
goed zijn, wil ik best ondersteunen.
Gun die ander ook wat.’

Michel Graef: gun die ander ook wat. (Foto Peter Hamans)
Goed communiceren
Bevraag je zijn collega’s in de raad
dan hoor je dat Graef openheid
nastreeft, transparante politiek
bedrijft en goed communiceert.
‘Ja, die kernwaarden horen wel bij
mij’, reageert hij. ‘Maar dat komt
denk ik ook omdat ik veel gebruik
maak van Facebook en Twitter. Dat

doet Rens Raemaekers ook, en zo
leg je snel en efficiënt contact met
de burgerij. Ik vind dat dit ook mag
worden verwacht van een fractievoorzitter anno 2017.’
Wat gaat er veranderen bij Samen
Verder nu Graef de scepter zwaait?
Hij aarzelt en wijst erop dat hij

Op 21 maart 2018 staan de stembussen klaar en mogen de burgers
van Leudal weer hun vierjaarlijkse rituele dansje maken. Zoals het
er nu naar uitziet zingen Samen
Verder en Ronduit Open de rit uit.
Verwacht ook Michel Graef. Hij
kwalificeert Ronduit Open ‘tot nu
toe’ als een betrouwbare partner.
Graef kan zich in ieder geval niet
voorstellen dat er in de komende
dertien maanden nog beren op de
weg verschijnen, al kiest hij wat dit
betreft zijn woorden voorzichtig:
‘De sfeer in de coalitie is tot nu toe
prima.’ Het CDA zorgde vorig jaar
voor een coalitiebreuk maar als
het aan Graef ligt, is de partij na
de verkiezingen weer welkom. ‘Natuurlijk moeten we afwachten wat
de kiezer ervan vindt maar ik juich
een zo breed mogelijke coalitie toe.
Daar is de toekomst van bestuurlijk
Leudal alleen maar mee gediend.’

