LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Dat hij met zijn 80 jaar (‘bijna 81’) de oudste wethouder
van Nederland is, zal Richard
Verheul uit Heibloem eerlijk
gezegd worst wezen. Dat gezever over zijn leeftijd… hij
kan er slechts om glimlachen,
de buitenwacht maakt zich er
drukker over dan hij. Want wie
Verheul kent en dagelijks meemaakt zal hem, gelet op zijn
kwieke loop en inzet, aanmerkelijk jonger schatten dan de
acht decennia die hij al op de
teller heeft staan.
Vorig voorjaar trad hij samen met
Stan Backus namens Ronduit Open
aan als wethouder in het college
van B en W. Nadat John van den
Beuken was gestruikeld en het CDA
de pijp aan Maarten had gegeven,
sloot Ronduit Open met Samen Verder een politiek verbond dat hen
bindt tot maart volgend jaar. Dan is
de kiezer aan zet. Dus is het gelet
op zijn leeftijd niet zo vreemd dat
met name Richard Verheul wordt
beschouwd als een tussenpaus die
een aantal maanden op de winkel
mag passen en dan wordt bedankt
voor bewezen diensten. Maar niets
is minder waar. Mits hij de zegen
van bestuur, fractie én kiezer krijgt,
is Verheul opnieuw beschikbaar.
Hij wil doorgaan als wethouder.
‘Het karwei afmaken’ heet dat in
het politiek jargon. En wat Richard
Verheul betreft doet Ronduit Open
dat straks weer met Samen Verder
en niet met het CDA erbij. Enerzijds
complimenteert hij het CDA met
de fluwelen wijze van oppositievoeren, van de andere kant ziet hij
echt weinig heil in een toekomstige
samenwerking met de partij. ‘We
weten wat we aan Samen Verder
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hebben. Sinds ons aantreden is de
toon in de gemeenteraad aanmerkelijk verbeterd. Ook in het college
is geen wanklank te bespeuren.’
Poot stijf houden
Behalve filmhistoricus is Richard
Verheul van huis uit pedagoog.
Niet gek dat hij zich in het sociaal
domein als een vis in het water
voelt. Tel daarbij het feit dat zijn
vrouw en hij een verstandelijk gehandicapte zoon opvoeden. Dit
maakt hem, zegt hij, tot iemand
die bovengemiddeld oog voor de
menselijke maat heeft en die niet
te beroerd is om buiten de ambtelijke regels om te acteren om zaken
voor elkaar te krijgen. Die flexibiliteit leidt niet zelden tot gefronste
wenkbrauwen bij zijn ambtena-

ren. ‘Zij zijn er inderdaad niet altijd even gelukkig mee want het
apparaat is doodsbang voor precedentwerking. Maar als ik ergens in
geloof dan houd ik mijn poot ook
stijf’, zegt Verheul. Ook in collegeverband profileert hij zich niet als
een politieke hardliner. Daar waar
partijgenoot Stan Backus meer
langs de door Ronduit Open uitgezette lijnen opereert, wil Verheul
wel eens over de heg kijken en coalitiepartner Samen Verder de helpende hand toesteken om de kogel
door de kerk te krijgen. Hij heeft er
geen moeite mee, ook al wordt hij
door zijn eigen fractie hierop aangesproken. Anderzijds zegt hij in
principiële kwesties namens Ronduit Open zeer zeker de hakken in
het zand te zetten.

Uitdagend en spannend
Officieel is Verheul parttime wethouder maar omdat hij geen zin
heeft om twee dagen in de week
met de armen over elkaar te zitten
is hij feitelijk dagelijks bestuurlijk
actief. ‘Het is uitdagend en spannend werk. Soms is het frustrerend,
af en toe balen, maar het geeft veel
voldoening als mensen laten merken dat ze je inzet waarderen. Natuurlijk doet een compliment op
zijn tijd je goed’, zegt hij. Ronduit
Open steunde vorig jaar mede het
wegsturen van CDA’er Van den
Beuken. Kritisch-positief is Verheul
over zijn voorganger. ‘John heeft
het prima gedaan, jammer dat hij
zijn blunders niet wilde toegeven.
Ook jammer dat hij zijn werkzaamheden niet aan mij heeft overgedra-

gen. Hij is in boosheid vertrokken.
Ik heb als het ware het wiel opnieuw moeten uitvinden’, aldus Richard Verheul die landelijk GroenLinks stemt. Hij begon destijds bij
Progressief Leudal toen Monique
Hageman de fractie leidde maar
haakte af bij het aantreden van
Joost van der Stappen. Bij Ronduit
Open vond hij naar eigen zeggen
meer oog en oor voor de belangen
van de burger en met name dat
wat voor de gewone man belangrijk is. Als wethouder functioneert
hij beter dan driekwart jaar geleden, vindt Richard Verheul. Minder
langdradig en meer bij de les. De afgelopen maanden zijn immers ook
voor hem een leerproces geweest.
Hij herinnert zich nog de eerste
vergadering als wethouder buitenshuis. Hij was niet goed voorbereid
en werd compleet overvallen door
een voor hem onbekende materie.
Dat zal hem niet meer gebeuren.
Daarom gaat Richard Verheul ook
voor een tweede termijn. Zodat
hij op 19-09-2019 de nieuwe fusieschool in Leudal-West kan openen.
‘Dat hoop ik echt als wethouder
nog mee te maken’, beklemtoont
hij. De datum staat al roodomrand
in zijn werkagenda.
Backus kijkt naar ‘Nunhem’
Wethouder Stan Backus (Ronduit
Open) zegt te willen onderzoeken
of organisaties als het kindervakantiewerk en Jong Nederland
voortaan gebruik kunnen maken
van de voormalige accommodatie van vv Nunhem. De gebouwen
zijn onlangs gesloopt. De wateren stroomvoorzieningen zijn nog
beschikbaar. Een plek ideaal voor
jeugdactiviteiten, aldus raadslid
Leon Linssen (Samen Verder).

