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Uur U slaat voor Rens Raemakers
Over exact een week slaat voor Rens
Raemakers (25) uit Neer het uur
van de waarheid. Als op 15 maart
om negen uur ’s avonds de stembureaus sluiten en gelijk daarna de
eerste exit polls verschijnen, zal hij
ongeveer weten hoe de vlag er voor
D66 bijhangt. Later die avond krijgt
Raemakers definitief antwoord op
de vraag of hij genoeg stemmen
heeft gekregen om plek 17 op de
kandidatenlijst in te ruilen voor
het lidmaatschap van de Tweede
Kamer. Afgelopen weekend stond
D66 bij de Peilingwijzer (nog) op 17
tot 20 zetels. De Peilingwijzer combineert alle opiniepeilingen tot één
schatting van de politieke krachtsverhoudingen op dat moment.
Met nog een week te gaan draait
de campagne voor de Neerdenaar
nog op volle toeren. Die stond in

Rens Raemakers.

de afgelopen weken bol van de interviews en debatten, zowel in Limburg als daarbuiten, met maar één
doel: ruim 15.000 voorkeursstemmen in de wacht slepen. Raemakers
zegt er alle vertrouwen in te hebben ook daadwerkelijk gekozen te
worden. Hij hoopt in ieder geval op
15 maart duidelijkheid te hebben
zodat hij niet naar de reservebank
wordt verwezen en af hankelijk
wordt van een langdurige kabinetsformatie en de eventuele regeringsdeelname van D66.
Als Raemakers volgende week
wordt gekozen, dan blijft hij de regio Midden-Limburg trouw in die
zin dat hij dan elke zaterdagochtend spreekuur wil gaan houden
voor burgers. ‘Ik vind dat Tweede
Kamerleden veel meer hun eigen
regio moeten vertegenwoordigen.
De kloof tussen kiezer en gekoze-

ne kan erdoor worden verkleind’,
zegt hij. Het spreekuur zou hij
dan graag willen houden in het
gemeentehuis van Leudal. Raemakers hoopt dat B en W hem dan een
ruimte ter beschikking stellen op
het Leudalplein.
Op de verkiezingsavond zelf meldt
Rens Raemakers zich in een strandclub in Scheveningen waar alle
Tweede Kamerkandidaten en hun
aanhang zich verzamelen om gezamenlijk te nagelbijten. De afdeling Leudal-Maasgouw van D66 is
op 15 maart ’s avonds te vinden
in café Sjaen in Neer. Vanaf deze
locatie wil de achterban van Rens
Raemakers hem steunen. Het is de
bedoeling dat dan ook een live videoverbinding met Scheveningen
tot stand wordt gebracht.

van Ronduit Open dit eerst in commissieverband bespreken. Raadslid
Thieu Wagemans heeft een dergelijk verzoek neergelegd bij B en W
van Leudal. Wagemans vindt het
vreemd dat een ander college van
burgemeester en wethouders in het
verleden de gevraagd kap weigerde
vanwege de landschappelijke en
monumentale status van de eikenbomen en dat dit nu mogelijk wel
wordt toegestaan. Dat de bomen
nu ineens in een slechte staat zouden verkeren, zoals wordt verondersteld, betwijfelt Wagemans. Hij
vermoedt dat er bedrijfseconomische belangen achter zitten. ‘En in
dat geval moeten natuur- en landschapswaarden wijken voor economische overwegingen. Dat is helaas
al veel te vaak gebeurd in Leudal’,
constateert het raadslid.

De nieuwe Tweede Kamer wordt
op donderdag 23 maart beëdigd.
Mocht Rens Raemakers in de Tweede Kamer worden gekozen dan is
het de vraag of hij de raadsvergadering van 21 maart in Leudal nog
meemaakt. Wie hem opvolgt in de
raad is niet bekend. D66 Leudal wil
de naam onder de pet houden totdat zekerheid bestaat over Raemakers’ vertrek. Formeel zal hij worden opgevolgd door Joost van Beek,
de nummer 3 op de kandidatenlijst,
maar dit wil D66 dus niet bevestigen.

Progressief Leudal flirt met
PvdA
Het lijkt erop dat Progressief Leudal en de afdeling Leudal van de
PvdA hand in hand opstomen naar
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018. De ledenvergaderingen
van beide partijen zetten onlangs
het licht op groen voor een intensieve samenwerking. Onlangs werd
PvdA-voorzitter Hilde Glessner uit
Horn door Progressief Leudal ingelijfd als commissielid. Zij volgt Ron
de Cock op die vorig jaar bedankte
voor de commissie Sociaal.

‘Kappen eiken Kelpen nodig?’
Als de gemeente Leudal toestemming geeft aan fruitbedrijf Bormans in Kelpen-Oler om tientallen
eikenbomen aan de Hunselerdijk
te kappen dan wil de raadsfractie

Raadslid Joost van der Stappen van
Progressief Leudal zegt dat zijn partij sinds de verkiezingen van 2014
oriënterende gesprekken voerde
met onder meer GroenLinks, de SP
en de PvdA. De laatste partij viel
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bij die verkiezingen uit de boot. En
dat is wat Progressief Leudal over
ruim een jaar absoluut wil voorkomen, vandaar dat zij versterking
zoekt op de linkerflank. En dat is de
PvdA geworden. ‘Want we kunnen
goed met elkaar overweg’, legt Van
der Stappen uit. Of hij het nieuwe
boegbeeld van de nieuwe progressieve combinatiepartij wordt, kan
Van der Stappen niet zeggen. Dat
zal de komende maanden duidelijk
moeten worden. De Ittervoortenaar
heeft in ieder geval de ambitie om
er nog één raadsperiode aan vast te
knopen. Hoe de ‘nieuwe’ partij gaat
heten, is evenmin bekend. Als het
aan Van der Stappen ligt, gaat Progressief Leudal in ieder geval niet
in rook op. Hij: ‘We hebben veel
sympathisanten van GroenLinks
en de SP in onze partij, en dat zijn
geen PvdA-aanhangers. Dus het zal
niet de naam ‘PvdA Leudal’ worden
waarmee we de verkiezingen ingaan, denk eerder aan combinatiepartij Progressief Leudal-PvdA.’

