POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
Weet je wat de doorsnee Roermondenaar zegt als hem gevraagd wordt of hij tevreden is
met wat er in de stad gebeurt?
Dré Peters stelt de vraag zelf en
beantwoordt hem in één adem
ook, namelijk dat die doorsnee
burger snakt naar activiteit
en nieuwe energie. Retorische
vraag nummer 2 van Peters: en
bij welke partij klopt die burger
aan als hij een probleem heeft?
Het antwoord ligt voor de hand.
Vraag 3 van Dré Peters: bij welk
raadslid staan de meeste boze
burgers op de stoep? Juist, ja.
De Liberale Volkspartij Roermond
maakt zich na ruim drie jaar op
voor de verkiezingen van 2018. Als
eerste presenteerde zij onlangs haar
kandidatenlijst met Peters weer als
boegbeeld en Jos van Rey als lijstduwer. Afgesplitst van de VVD bestormde de LVR met succes de politieke arena maar tien zetels bleken
niet genoeg om aan de knoppen te
kunnen draaien. Zeven partijen legden een cordon sanitaire en verbanden de LVR naar de oppositiebanken. Daar heeft zij sindsdien haar
tijd bepaald niet zitten verdoen. Met
forse regelmaat lieten de liberalen
zwaar vuurwerk ontploffen met Dré
Peters, sinds 1978 actief in de machinekamer van de lokale politiek,
voorop. Hij personifieert nog steeds
het vermeende gezucht en gesteun
van de burgerij over het weinig
prestatieve vermogen van het huidige college van B en W (‘Ik noem
twee uitzonderingen: Smitsmans en
Fick’) en de stad die hieronder lijdt.
Tijd voor verandering dus, en op 21
maart 2018 komt wat de LVR betreft
de zon weer op boven Roermond.

Dré Peters: ‘wij blijven de grootste’. (Foto Peter Hamans)
Maar een informele rondgang langs
de coalitie leert dat zij op z’n zachtst
niet staat te trappelen van ongeduld
om straks met de LVR in zee te gaan.
‘Wat moeten we met een partij die
drie jaar lang heeft zitten schoppen
en schelden?’, aldus een fractievoorzitter. Een ander laat weten dat de
LVR eerst de bereidheid moet tonen
om over haar eigen schaduw heen
te stappen, met andere woorden:
geen veroordeelde Jos van Rey op de
kandidatenlijst zetten. En een derde
zegt ‘heel misschien’ een opening te
zien als de LVR Dirk Franssen naar
voren schuift in plaats van Dré Peters omdat met de rationelere Frans-

sen beter zaken is te doen dan met
de recalcitrante Peters.
Dré Peters lacht bovenstaande opmerkingen weg. ‘We laten ons niet
voorschrijven wie we op 1 of op 2
zetten, dat maken we nog altijd zelf
uit’, zegt hij beslist. En zijn vertrouwen in Jos van Rey is er eentje van
het kaliber rotsvast: ‘Die man moet
burgemeester worden. Hij is in zijn
eentje meer waard dan al die eenentwintig van de coalitie bij elkaar,
inclusief het college want ook dat
is geen knip voor de neus waard.’
Dat het dossier Van Rey nu al jaren
de politieke discussie in Roermond
bepaalt, kan volgens Dré Peters (68)

geheel op het conto van de coalitie
worden geschreven die koste wat
het kost de gelederen gesloten probeert te houden. Maar het wordt
voor hen straks peentjes zweten,
voorspelt hij. ‘Het is jammer dat
de PVV niet meedoet in Roermond
maar als volgend jaar de SP aan de
start verschijnt en de partijen van
Cor Bosman en Denk… je verwacht
toch niet dat deze coalitie de deur
opent en zegt: komt u maar binnen,
meneer Öztürk? Dus ik voorspel je
dat het beslist geen gelopen race
wordt voor deze coalitie.’
Als de LVR ergens niét onder lijdt
dan is het wel het Calimero-com-

plex. ‘Welnee! Wij zijn de grootste
in Roermond en dat blijven we ook,
zo arrogant ben ik wel om dat te
zeggen. Wir hauen auf die Pauke
waar we kunnen. Stel dat we straks
drie zetels verliezen, nou én? Dan
zijn we nog steeds de grootste.’ Haar
toon matigen op weg naar 21 maart
zal de LVR niet doen omdat, zo zegt
Dré Peters, ze dat al zo vaak doet.
‘We hebben geïnvesteerd in de lieve vrede en we laten ons van onze
beste kant zien maar als het om
écht cruciale zaken in Roermond
gaat dan zien ze ons niet staan. In
de presidiumvergaderingen is het
altijd zeven plus Donders tegen ons.
Weet je ook waarom? Omdat wij de
LVR zijn, de grootste partij in Roermond.’ Dirk Franssen is al enkele
jaren de coming man bij de LVR. Bij
herhaling bestempelde Peters hem
als zijn kroonprins. Dat Franssen
nu toch geen lijsttrekker is en op
2 staat houdt verband met een mogelijk wethouderschap van hem na
21 maart. Peters blijft hoe dan ook
fractievoorzitter na de verkiezingen.
Van persoonlijke consequenties na
een tegenvallend resultaat wil hij
absoluut niets weten. ‘Ik houd paal,
zoals ik dat al decennia lang doe.
Maar het wordt straks wel mijn laatste periode en ik zal gaandeweg de
rit zaken gaan overdragen.’ Winst of
verlies op 21 maart, hij kan er zich
niet druk over maken. Maar Peters
zou Peters niet zijn als hij er tot slot
niet een waarschuwing uitperst.
‘Krijgen we weer tien zetels en worden we opnieuw buitengesloten dan
weet ik niet of de burgerij dat dit
keer zonder slag of stoot zal accepteren. Ik waarschuw de bevolking van
Roermond dan ook: zet dit college
niet opnieuw weer aan het werk.’

