POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
Zijn haar mag dan grijzer zijn
geworden, zijn imago zeker niet.
Want het begrip ‘opgeven’ zul je
tevergeefs zoeken in het handboek Cor Bosman, de zelfstandig
ondernemer en judoleraar uit
Roermond die ook als politicus
heeft ervaren wat het is om tegenslagen te incasseren, op te
staan en door te gaan. Dus is het
niet vreemd dat zijn Partij voor
Leefbaarheid en Democratie volgend jaar maart opnieuw dingt
naar de gunst van de kiezer.
Vier jaar geleden keerde team Bosman na het tellen van de stemmen
gedesillusioneerd huiswaarts. Slechts
484 Roermondenaren stemden toen
op hem. Toch rammelt de Partij voor
Leef baarheid en Democratie binnenkort opnieuw aan de deur van
het gemeentehuis, overtuigd als het
voormalig Statenlid is van zijn kwaliteiten en het programma van de
PvLD. Maar wat is nog de politieke
relevantie van een lokale partij die
vier jaar lang in de parkeerstand
heeft gestaan? Zie Burgerbelangen
Roermond. Die partij belandde na
de nederlaag in 2014 op dood spoor
en trok eerder dit jaar happend naar
adem de stekker eruit. In de politiek
geldt immers het onverwoestbare
adagium ‘uit het oog, uit het hart’.
Doe je niet meer mee dan lig je eruit.
Geloof in missie
Voor dat laatste is Cor Bosman niet
bang. Hij gelooft in zijn missie (‘In
politiek opzicht steek ik kwalitatief
ruim boven de middenmoot uit’)
en hij bemoeit zich nog flink tegen
zaken aan. Om de drie weken zit de
Roermondenaar in het L1-programma De Stemming om zijn mening
te spuien. En als betrokken burger

en PVV-leider Geert Wilders gemaakte afspraak. ‘Nee, bewijzen kan ik
het niet, maar elke vezel in mijn lijf
zegt dat het zo is. Want ik weet zeker
dat de LVR zeker de helft van de zetels zou kwijtraken als de PVV hier
meedeed.’

Cor Bosman: ‘Wij staan voor een fatsoenlijk geluid’. (Foto Peter Hamans)
volgt hij de Roermondse politiek op
de voet. En constateert: ‘Het gaat niet
goed met de stad. De slechte verhoudingen binnen de coalitie zie je terug
in het beleid. Veel energie gaat in negativiteit zitten. De raadsleden vormen samen het hoogste orgaan maar
ze vergeten blijkbaar dat ze door het
volk gekozen zijn om zaken voor elkaar te krijgen. En niet om elkaar in
de haren te vliegen.’
Zijn Partij voor Leef baarheid en Democratie wil een plek op de rechterflank in Roermond, daar waar nu
de Liberale Volkspartij Roermond
en de VVD huizen. Landelijk gezien

spiegelt Cor Bosman (57) zich aan
het liberale gedachtegoed maar hij
kijkt ook belangstellend naar het
Forum voor Democratie, de partij
van Baudet die groeit ten koste van
de VVD. Bosman zegt pal te staan
voor een fatsoenlijk geluid. Hij wil
geen raadsfractie bestieren die straks
rollebollend over straat gaat en die
anderen te pas en te onpas de maat
neemt in een terminologie die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. Toch zegt Cor Bosman op voorhand niemand uit te sluiten als het
op samenwerken aankomt. Dus ook
de Liberale Volkspartij Roermond
niet. ‘Hoewel de manier van politiek

bedrijven van de LVR niet de mijne
is. Maar wie iemand op voorhand al
de deur wijst, handelt in strijd met de
democratische beginselen’, vindt hij.
Stemmen uit medelijden
Cor Bosman was lid van de PVV-fractie in Provinciale Staten en leidde
tot 2015 een eenmansfractie in PS.
Nadien zegt hij informeel door CDA,
VVD en LVR te zijn gepolst voor aansluiting bij die partijen ‘maar ik zit
nog steeds op een uitnodiging van
hen te wachten.’ Dat de PVV volgend
jaar in Roermond niet meedoet is
volgens Cor Bosman het gevolg van
een tussen LVR-raadslid Jos van Rey

Zijn partij zal het in maart a.s. in
Roermond moeten opnemen tegen
een tiental partijen waaronder de SP
die ook een comeback probeert maken. Net als vier jaar geleden hoopt
Bosman op twee of drie raadszetels.
‘We hadden in 2014 last van het
Jos-van-Rey-effect’, legt hij uit. ‘Veel
mensen stemden blijkbaar uit medelijden op hem. Daarnaast hadden we
concurrentie van Artikel 50 en de Partij voor de Eenheid. Achteraf vreemd.
Vóór de verkiezingen kregen kregen
we als Partij voor Leef baarheid en
Democratie veel complimenten omdat we kennis en deskundigheid
etaleerden. We hadden ons goed
verdiept in Roermondse dossiers en
genereerden veel media-aandacht.
Toch hebben we het toen niet gered.
Het was weer eens het bewijs dat veel
burgers op hoofden stemmen en niet
op programma’s. En het idee leeft
blijkbaar nog steeds dat alleen grote,
landelijk georiënteerde partijen iets
kunnen bereiken. En dat is jammer,
dus aan ons nu de taak om te bewijzen dat ook een sterke lokale partij
ertoe doet en dat zij het verschil kan
maken.’ Maar als het nu in maart
volgend jaar weer niet lukt, haakt hij
dan definitief af ? Cor Bosman: ‘Ik beschouw dit niet niet als onze laatste
kans maar als een nieuwe gelegenheid voor Roermond om de politiek
nieuwe impulsen te geven. Het zou
zomaar de titel van ons verkiezingsprogramma kunnen worden: een
nieuwe kans voor Roermond.’

