LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Het was nog nooit vertoond in
Leudal en daarbuiten. Een politieke partij die bij de oprichting al verkondigde er binnenkort mee te stoppen. En dus is
het avontuur van Leudal Sociaal al voorbij, nog voordat het
goed en wel begonnen is. Analoog aan een bekende tv-reclame zou je dan kunnen zeggen:
‘Het waren een paar fantastische maanden!’
Ruim een jaar geleden stapten de
raadsleden Rob Flinsenberg uit
Baexem en André Kierkels uit Neer
uit de fractie van Ronduit Open. In
hun kielzog vertrok ook commissielid Jan Engelen uit Roggel. Niet
alleen de onvrede over de persoonlijke verhoudingen binnen Ronduit
Open was debet aan hun vertrek,
maar ook de hard uitgesproken
verwijten van partijgenoten over
de te softe wijze waarop het drietal
in hun ogen politiek bedreef. Dat
leverde enerzijds veel slapelozen
nachten op, naast het in politieke
kringen onderhand traditionele relletje en het verwijt van zetelroof.
Maar voor de drie betekende het
vooral ook een enorme opluchting
dat ze de deur achter zich hadden
dichtgetrokken in het besef dat ze
niet langer waren gebonden aan de
partijdiscipline die voor hen steeds
meer knelde. ‘We pasten niet meer
in het systeem en de ijzeren doctrine van Ronduit Open’, zegt Jan Engelen. ‘Bovendien, sinds het vertrek
van Joerie Minses kende ik Ronduit
Open niet meer. Het was mijn partij niet meer.’ Rob Flinsenberg vult
aan: ‘We waren op een gegeven moment niet meer dan marionetten.’
De drie noemen het veelzeggend
dat juist zij die het sociale gezicht

lijk, met vijfentwintig mannen en
vrouwen, deze gemeente besturen
met alle verantwoordelijkheden
van dien. Gelukkig zit ook veel deskundigheid bij andere partijen. Die
verbinding is er en dat geeft hoop
voor de politieke toekomst van Leudal.’

De raadsfractie van Leudal Sociaal: Jan Engelen (l), André Kierkels (m) en Rob Flinsenberg. (Foto Peter Hamans)
van Ronduit Open naar buiten toe
vertegenwoordigden, de partij verlieten.
Te barsten gewerkt
Goed, dan begin je voor jezelf in de
wetenschap dat je als nieuwe beweging niet lang te gaan hebt. Wat is
dan nog de motivatie en het perspectief ? André Kierkels: ‘We heten
niet voor niets Leudal Sociaal. Ik
durf te zeggen dat wij in de korte
periode die achter ons ligt het sociale gezicht van Leudal zijn geworden. We hebben ons ombudswerk
in het sociale domein voortgezet en
in de gemeenteraad de vinger aan

de pols gehouden. We hebben vragen gesteld, moties en amendementen ingediend en gesteund, kortom,
we hebben ons te barsten gewerkt.’
Rob Flinsenberg noemt als voorbeeld zijn onvermoeibare en kritische manier van doorvragen over
welzijnsorganisatie Synthese. Dat
leverde hem bij die club de benaming ‘irritant mannetje’ op maar
wél met gevolg dat de politiek uiteindelijk duidelijke kaders schiep
voor Synthese. Die waren er tot
dan toe niet. ‘En dat was het doel.
Dat hebben we bereikt. En ook in
andere dossiers heb ik echt de overtuiging dat Leudal Sociaal heeft

bijgedragen aan een beter sociaal
klimaat in onze gemeente’, vindt
Flinsenberg. Het is ook de toon die
de muziek maakt, vervolgt Jan Engelen. ‘Namelijk de wijze waarop
Leudal Sociaal politiek bedrijft. Wij
stralen openheid uit en laten zien
dat we staan voor onze zaak. We
gooien niet met modder en verkondigen niet halsstarrig onze eigen
mening maar steunen indien nodig andere partijen als ze met goede ideeën en voorstellen komen.
Waarom ook niet? Dat zouden
meer partijen moeten doen. Want
we moeten ons continu bewust blijven van het feit dat we gezamen-

Beschikbaar voor anderen
Smaakte het Leudal Sociaal gaandeweg de rit niet naar méér? Waarom
stoppen als het zo goed bevalt? ‘Inderdaad, wie weet. Als we meedoen
komen we straks misschien goed
uit de verkiezingsstrijd. Maar ik
denk dat Leudal niet zit te wachten
op alweer een partijtje dat 1 of 2
zetels bijeen harkt. Daar zijn er al
genoeg van’, vindt Flinsenberg. ‘En
natuurlijk is er ook na de verkiezingen nog veel werk te doen in het sociale domein. Dat houdt nooit op.
Maar onze expertise en deskundigheid blijven beschikbaar voor andere partijen.’ Over drie maanden
strijken ze de vlag van Leudal Sociaal en gaan ze ieder hun eigen weg.
Rob Flinsenberg (45) ziet voor zichzelf een ondersteunende en adviserende rol bij het CDA weggelegd.
André Kierkels (65) heeft zich aangesloten bij D66 en hoopt op continuering van zijn raadslidmaatschap. Jan Engelen (62) klopte aan
bij Samen Verder (‘in tegenstelling
tot Ronduit Open heb ik die partij
als een warm bad ervaren’) in de
verwachting dat zijn expertise op
sociaal gebied wordt gehonoreerd
met een hoge notering op de kandidatenlijst als springplank naar de
nieuwe gemeenteraad. Samen Verder zoekt na het vertrek van Hub
van Bogget een bekend gezicht in
Roggel. En Roggelnaar Jan Engelen
is beschikbaar.

