POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
Ruim elf jaar nadat de Socialistische Partij een spectaculaire entree maakte in de Roermondse
gemeenteraad gaat ze opnieuw
naar de gunst van de kiezer dingen. Het partijbureau in Amersfoort zette onlangs het licht op
groen voor deelname in Roermond en dat signaal is door de
lokale SP met applaus begroet.

nooit in de prullenmand belanden.’
Dus zal armoedebestrijding hoog op
de politieke agenda moeten komen
en blijven. ‘Evenals sociale woningbouw en een betere en efficiëntere
dienstverlening aan de burger in
plaats van het streven om zo vaak
mogelijk het woord ‘ondernemer’ in
ambtelijke rapporten te proppen.’
De mouwen opstropen

In het bijzonder door de kersverse
voorzitter Felix van Ballegooij die
hoopt op een politiek déjà vu. Hij
was het immers die in 2006 de fractie twee jaar leidde. Toen koos hij
voor zijn studie en een maatschappelijke carrière. Die staat nu stevig
in de steigers, vandaar dat Van Ballegooij na het vertrek van voorzitter
Bram Schaminee op verzoek van
zijn achterban opnieuw de teugels
in handen heeft genomen. En het
electoraal perspectief is goed want
met gunstige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen en die van
Provinciale Staten in het geheugen
hoopt de Socialistische Partij volgend jaar vier zetels te kapen in de
Roermondse gemeenteraad. ‘Dat is
de optimistische schatting. Maar drie
zetels zou ook al heel mooi zijn’, zegt
de in Boekoel woonachtige Felix van
Ballegooij. Hij wordt in november
hoogstwaarschijnlijk als lijsttrekker
gekroond.
Het vertrouwen dat hij uitstraalt
wordt dus ook gedeeld door het landelijk bestuur dat ‘Roermond’ in de
afgelopen jaren tot twee keer toe verbood mee te doen aan de verkiezingen omdat de afdeling de zaken niet
op orde had. Er was altijd wel wat bij
de SP. De partij heeft in Roermond
in menig opzicht roerige tijden achter de rug. Hoe ziet hij zijn voorzit-

In het dagelijks leven is Van Ballegooij kabinetschef bij de gemeente
St. Anthonis en in die hoedanigheid
de vertrouweling van VVD-burgemeester Marleen Sijbers. En op zaterdag foldert hij voor de SP op de
Markt in Roermond. Het een vereist
bestuurlijke en politieke sensitiviteit,
het ander de mouwen opstropen en
actiebereidheid. Die twee bijten elkaar absoluut niet, vindt Van Ballegooij, die van 2003 tot 2008 namens
de SP in Provinciale Staten zat. ‘Integendeel, ik weet hoe de hazen lopen en hoe het spel moet worden
gespeeld.’
Felix van Ballegooij: “Ik ben een doorpakker en verwacht resultaat.” (Foto Peter Hamans).
terschap? ‘De afdeling heeft sturing
nodig. Ik ben een doorpakker en
verwacht resultaat van mensen. Dat
gaat ook lukken. We hebben een stabiele kerngroep van zo’n 25 leden. Ze
zijn actief en enthousiast. Ik vind het
een uitdaging om hier leiding aan te
geven. We gaan uit van onze eigen
kracht.’ Dat de SP jarenlang afwezig
is geweest in de politieke arena in
Roermond deert Felix van Ballegooij
niet: ‘Politiek is net als fietsen, dat
verleer je ook nooit.’
Vanaf de zijlijn analyseert hij de
Roermondse politiek als een ‘een-

heidsworst, zonder echte smaak en
niet onderscheidend’. Het enige wat
de coalitiepartijen volgens hem bindt
is het buiten de deur houden van de
LVR. Met het aantreden van GroenLinks in het Roermondse college van
B en W verwachtte Van Ballegooij
dat er daadwerkelijk iets zou veranderen en dat belangrijke linkse thema’s als armoedebestrijding zouden
worden opgepakt. Maar dat is hem
flink tegengevallen. ‘De tweedeling
in Roermond is enorm. Nog steeds
groeien veel kinderen hier op in armoede. Op het gebied van inkomenspolitiek is er niets gebeurd. Daar ligt

voor ons dus nog veel werk’, zegt hij.
Dat werk zal in de beste SP-traditie
moeten worden verricht, namelijk
tussen de mensen en in de wijken,
maar Van Ballegooij realiseert zich
ook wel dat zonder besluitvorming
geen bakens kunnen worden verzet.
Met andere woorden: wil er in Roermond daadwerkelijk iets veranderen
dan zal de SP de raad in moeten. Al
zal ze in het vervolgtraject niet veel
water bij de wijn doen. ‘Wij zijn
niet vies van regeren maar we gaan
onze kroonjuwelen niet weggeven’,
benadrukt hij. ‘Onze ideologie zal

Hij werd 37 jaar geleden geboren in
Oss, de bakermat van de Socialistische Partij die van hieruit haar zegetocht begon. Op zijn zeventiende
belandde Van Ballegooij op de kieslijst van het toenmalige Demokraten
Roermond maar toen hij volwassen
werd ging het politieke roer rigoureus om. Met dank aan zijn vader
die lid was én is van de Socialistische
Partij. En als het aan Felix van Ballegooij ligt dan wordt de Roermondse opmars van de SP gemodelleerd
naar het ‘Wonder van Oss’ dat zich
in 1974 voltrok. Want toen kwam
Jan Marijnissen c.s. vanuit het niets
met drie zetels in de gemeenteraad.
Wordt vervolgd in Roermond?

