POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
Dat Frans Schreurs er na zijn eerste periode als wethouder Financiën al gelijk de brui aan geeft is
een gerucht dat politieke tegenstanders misschien al te graag
verspreiden, maar niets is minder waar. Integendeel, want toen
Demokraten Swalmen hem onlangs vroeg om opnieuw voorop
te gaan in de verkiezingsstrijd en
zich weer beschikbaar te stellen
als wethouder en in een nieuw
te vormen coalitie als wethouder
hoefde Schreurs geen seconde
bedenktijd.
Alhoewel, er was toch even overleg
met het thuisfront waar zijn echtgenote, twee dochters en vier kleinkinderen aandacht nodig hebben. Al had
dat overleg vooral een diplomatiek
karakter want Frans Schreurs weet na
vier jaar wethouderschap best wel dat
van die aandacht in de praktijk toch
weinig terecht komt. Want de geneugten van de pensionado zijn tot nu toe
vrijwel geheel voorbij gegaan aan
Schreurs die na 45 jaar werkzaam te
zijn geweest in de bestuurlijke sector
al een loodzwaar cv torste toen hij in
2014 namens Demokraten Swalmen
de overstap maakte naar de gemeentepolitiek. Voornaamste doel was om
Demokraten met meerdere zetels in
de raad te krijgen. Dat lukte, en toen
zeven partijen bij de coalitie-onderhandelingen een monsterverbond
sloten, lag er voor Demokraten gelijk
een wethouderszetel in het verschiet.
Frans Schreurs kwam binnen en liep
gelijk door naar de collegekamer
waar hij zich namens Demokraten
een van de belangrijkste portefeuilles
toe-eigende.
Als de gentleman-politicus al bestaat
dan is de 69-jarige Swalmenaar er

kijken ‘want ik zie al die bouwkranen
wél staan’.
Geen zorgen toekomst
Binnen het college van B en W fungeert hij qua leeftijd en bestuurlijke
ervaring - hij studeerde gemeente- en
bestuursrecht - als pater familias. Onder Schreurs’ leiding veroverde Demokraten Swalmen drie zetels bij de
laatste verkiezingen. Met 1968 stemmen werd Demokraten de vijfde partij in Roermond. Schreurs trad aan in
de volle overtuiging geen tussenpaus
te willen zijn en sprak de ambitie uit
om met zijn wethouderschap een stevig fundament te willen leggen voor
de toekomst van Roermond. Trouwens ook voor zijn partij, die nog altijd onlosmakelijk is verbonden met
de Swalmense gemeenschap door
nadrukkelijk de verbinding te zoeken
met het verenigingsleven en de dorpsraad. Mede hierdoor is er aanwas van
onderop zodat Demokraten zich minder zorgen maakt over de toekomst
dan enkele jaren geleden toen hardop
werd nagedacht over een fusie met
een lokale of landelijke partij om het
hoofd boven water te kunnen houden.

Frans Schreurs: ‘Ik heb er nog steeds lol in.’ (Foto Peter Hamans)
zeker een. Het begrip stress is nauwelijks méér dan een voetnoot in
het handboek-Schreurs. Hij straalt
rust uit, wordt naar het schijnt nooit
kwaad en lijkt te bestaan uit teflon
want kritiek glijdt ogenschijnlijk gemakkelijk van hem af. Want gepokt
en gemazeld als hij is in het bestuurlijke circuit weet Schreurs als geen ander dat al dan niet persoonlijk getinte
aantijgingen nou eenmaal horen bij
het partijpolitieke spel zoals dat overal wordt gespeeld, dus zeker ook in
Roermond. In tegenstelling tot sommige collega’s figureert hij nauwelijks in de media. Al is Schreurs de eer-

ste om toe te geven dat Financiën en
Personeel en organisatie niet de meest
sexy beleidsterreinen zijn waarop een
wethouder zich kan onderscheiden.
Anderzijds vormen de harde euro’s
waarover Schreurs waakt wél het motorblok van een gemeente als Roermond, die zegt vooruit te willen.
Karwei afmaken
Op besliste toon: ‘En we gáán vooruit.
Dat is ook waarom ik nog eens vier
jaar door wil. Ik heb er lol in. Niet alleen omdat ik lekker in m’n vel zit en
nog steeds de drive voel om te presteren maar ik wil het karwei ook afma-

ken. We hebben in de afgelopen jaren
in Roermond met succes veranderingen in gang gezet. Roermond groeit
en bloeit en daarom is het ontzettend
belangrijk dat Demokraten Swalmen
in de volgende coalitie door kan zodat
er straks een heel gezonde stad ligt
waar iedereen trots op is. Want vergeet niet dat er heel veel gebeurt in
Roermond.’ Dat de oppositie een heel
ander beeld schetst, namelijk dat van
een stad die onderhand aan het infuus ligt en waar alle bouwkranen zijn
verdwenen, pareert Schreurs met de
nuchtere opmerking dat de oppositie
blijkbaar in de verkeerde stad is gaan

Ook werd overwogen om de naam te
veranderen in bijvoorbeeld Demokraten Samen om het typisch dorpse
karakter uit te gummen. Maar al die
stations zijn volgens Frans Schreurs
bewust gepasseerd in het besef dat
Demokraten Swalmen op eigen benen staat en bestaansrecht heeft. In
het najaar wil de partij de dertig kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteren. Zoals gezegd
opnieuw onder aanvoering van Frans
Schreurs maar zonder Bert Ramakers.
Hij stopt als raadslid maar zal wel deel
uitmaken van de kandidatenlijst.

