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Ferdinand Pleyte zegt het met
nadruk en hij herhaalt het voor
alle zekerheid nog maar eens: hij
heeft als wethouder een fantastische job waarin hij op lokaal
niveau enkele kroonjuwelen van
zijn partij zoals onderwijs en innovatie extra glans kan geven.
Dat is waarom hij voor de derde
achtervolgende periode als lijsttrekker van D66 in Roermond wil
fungeren.
Al laat de 62-jarige Pleyte wel doorschemeren dat het waarschijnlijk
zijn laatste actieve periode in de Roermondse politiek wordt. Hij realiseert
zich dat hij hiermee onbedoeld het
beeld oproept van een politicus die
de komende vier jaar achterover leunend richting pensioen glijdt. ‘Nee
nee, absoluut niet. Maar net als bij
veel andere partijen is ook D66 in
Roermond aan verjonging toe. We
kijken naar de toekomst. Maar nogmaals, ik ben nu vijf jaar wethouder
en vind het nog steeds een vreselijk
leuk vak’, zo klinkt het voor de derde
keer uit zijn mond.
Met twee raadsleden, een wethouder
en een groeiende achterban heeft D66
in Roermond al enkele jaren de wind
in de zeilen. Ook sleutelde Democraten nadrukkelijk aan haar imago. Jarenlang stond ze te boek als een partij
die zich relaxed bewoog binnen de
singelring en die minder oog had voor
wat in de rest van Roermond aan de
hand was. Dat is echt veranderd, zegt
Ferdinand Pleyte. ‘Onze kiezers zitten
ook in de wijken en die zoeken we regelmatig op. We staan er als afdeling
beter voor dan ooit.’
In 2002 belandde Pleyte namens zijn
partij in de gemeenteraad. Hij werd
samen met Marianne Smitsmans van

vindt hij. In coalitieverband profileert
D66 zich volgens Ferdinand Pleyte
als de partij van de verbinding. ‘We
zullen de zaken niet gauw op scherp
zetten’. Toch zal ook Democraten
duidelijkheid moeten geven over hoe
het na 21 maart 2018 in Roermond
verder moet. Pleyte zegt zich senang
te voelen binnen deze coalitie en die
mag van hem bijtekenen, eventueel
aangevuld met nieuwkomers en weglopers zoals de Stadspartij. Al maakt
hij nadrukkelijk voor één partij opnieuw een voorbehoud, namelijk de
Liberale Volkspartij Roermond (LVR).
‘Er verandert wat dat betreft niets aan
ons standpunt uit 2014. D66 kan en
zal bestuurlijk niet samenwerken met
de LVR’, aldus Ferdinand Pleyte.
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GroenLinks in 2013 geroepen tot het
wethouderambt nadat de VVD de coalitie had verlaten. Na de verkiezingen
in 2014 werd hij opnieuw wethouder
en wisselde hij Economische zaken en
financiën in voor Onderwijs, monumenten, cultuur en innovatie.
Met zijn bijna sfinxachtige uitstraling
is Pleyte er de man niet naar om in
zijn vakgebied uitbundig te slingers
op te hangen. Dat wordt hem met
name in eigen kring wel eens voorgehouden: hij zou zijn successen wat
meer mogen vieren. Want terwijl andere politici via sociale media flink
op de trom slaan, blijft hij vaak in
every inch a gentleman die bijna slui-

penderwijs zijn werk doet. Zo haalde
de gemeente onder zijn leiding de
ECI-cultuurtempel van het infuus.
De ECI was technisch bijna failliet
maar staat er nu veel beter voor. ‘Al is
het nog geen gelopen race. Het boek
kan nog niet dicht. Het blijft ook in
de toekomst vooral mensenwerk’, zo
houdt Pleyte een vinger aan de pols.
Erg succesvol was Roermond ook met
het aanpakken van ‘thuiszitters’, jongeren tot 18 jaar die niet naar school
gaan. Hiermee oogstte Pleyte c.s. landelijke waardering. Ook noemt hij de
introductie van het maatschappijgericht onderwijs op Roermondse basisscholen (waaronder IMC Basis) en de
waarschijnlijke komst van iXperium

naar Roermond, een opleiding op
ICT-gebied.
Het geluid dat D66 laat horen is niet
de echo van de harde en niemand
ontziende korte termijnpolitiek. Ferdinand Pleyte zegt in beleidsmatig
opzicht liever verder vooruit te kijken al gaat dat in sommige opzichten volgens hem in Roermond nog
te langzaam. Hij noemt als voorbeeld
de discussies over verlaging van de
pensioenleeftijd en de consequenties hiervan op gemeentelijk niveau,
onder meer voor de woningbouw.
‘Daar zouden we met z’n allen meer
over moeten nadenken en eerder ontwikkelingen in gang moeten zetten’,

En dan is er nog dat akkefietje met
partijgenoot Lodewijk Imkamp die
bij de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap opvallend hard uithaalde naar Pleyte. Zijn verwijten: Pleyte
communiceert slecht, legt geen rekenschap af en doet veel op eigen houtje.
De wethouder wil er niet veel woorden aan vuil maken. ‘Iedereen heeft
natuurlijk recht op een eigen mening
maar zijn woorden doen wel pijn’,
zegt hij. Pleyte weet niet waarom
Imkamp zo reageert en volstaat met
te verwijzen naar zijn bestuurlijke
cv. Hij was en is nog steeds campagnecoördinator Limburg voor D66, regionaal bestuurslid en diversiteitsambassadeur voor zijn partij. Met andere
woorden, wil Pleyte maar zeggen, als
ik zo solo zou opereren als wordt gesuggereerd dan zou ik deze en andere functies helemaal niet kunnen en
mogen vervullen. ‘Bovendien hebben
de leden mij nu voor de derde achtereenvolgende keer aangewezen als
lijsttrekker. Dat was niet gebeurd als
ze geen vertrouwen hadden in mij.’

