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Als het scenario zich voltrekt
zoals voorspeld, dan is het nog
nooit vertoond in de Roermondse gemeentepolitiek. Want een
partij die met slechts één kandidaat meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, vervolgens
een zetel haalt en dan op haar
gemak rondkijkt aan wie ze die
schenkt, schrijft op 21 maart geschiedenis. ‘Niets is onmogelijk,
dus dit ook niet’, weet Khalid
Ramdani. Want hij was het die
bij het sluiten van de markt met
zijn verrassende eenmansactie
op de proppen kwam.
Noem de naam Khalid Ramdani en
bij menig politicus in Roermond –
vooral die van de linkse kerk - gaan de
rolluiken omlaag en beginnen de sirenes te loeien. Anderen daarentegen
prijzen zijn inzet voor het allochtone
bevolkingsdeel al valt daarbij niet
zelden de term politiek cliëntelisme.
Hoe dan ook, na vier jaar is Khalid
Ramdani terug op het politieke toneel. Misschien slechts voor even en
maakt hij alleen met de nodige fanfare de aanloop naar 21 maart. Of, en
dat kan net zo goed, meldt hij zich
de dag erna met een raadszetel onder
de arm bij een politieke partij die als
overwinnaar uit de bus is gekomen.
Want Khalid Ramdani wil alleen in
zee met een partij die straks iets in
de Roermondse melk te brokkelen
heeft. En hij neemt een verlanglijstje
mee met een aantal wensen voor de
islamitische doelgroep. Zijn die twee
eisen bespreekbaar dan levert hij zijn
zetel als bonus graag in bij de partij
in kwestie.
Want een eigen partij oprichten en
een programma maken, daar komt
alleen maar gedonder van, zegt

past achterop een bierviltje. Eén: het
realiseren van een islamitisch slachthuis in Roermond. Twee: de bouw
van een breed gedragen islamitische
school in Roermond. Drie: projecten
beginnen voor werkloze jongere allochtonen met perspectief op werk.
Vier: het bestrijden van armoede onder allochtonen. Niets meer en niets
minder. Partijen die na 21 maart een
zetel extra kunnen gebruiken en die
bovenstaande punten bespreekbaar
vinden, kunnen met Khalid Ramdani
koffie gaan drinken.

De bouw van een islamitische school is een van de speerpunten van Khalid Ramdani. (Foto Peter Hamans)
Khalid Ramdani. Hij wil met het zoveelste partijtje ook niet meedoen
aan een verdere versplintering van
de gemeenteraad. Ramdani vertrok
destijds als raadslid bij de PvdA en
ging als politieke eenpitter verder.
Later stond hij mede aan de wieg
van de Partij van de Eenheid maar
die kwam vier jaar geleden met een
totaalscore van 243 stemmen en
nul zetels bedrogen uit. Ramdani
verdween na twee termijnen van de
radar en zwierf in de afgelopen vier
jaar rond in de achtertuinen van de
politieke actualiteit. Hij zegt nu aan
de vooravond te staan van zijn laat-

ste kunststukje. ‘Mislukt dit dan is
het definitief afgelopen. Dan doe ik
nooit meer mee. Maar het mislukt
niet. Daarvoor zijn de signalen die
ik krijg veel te positief. Veel mensen
in Roermond hebben mij gevraagd
weer mee te doen. Ik heb met drie
partijen gesproken om een plaats te
verwerven op hun kandidatenlijst
maar dat is op niets uitgelopen. Ze
zijn voorzichtiger geworden, blijkbaar erg bang voor voorkeursstemmen. Daarom ga ik op eigen kracht
een zetel halen en me vervolgens
aansluiten bij een andere partij in de
raad’, zegt hij.

Die partij hoeft niet per definitie
Denk te zijn en wordt het hoogstwaarschijnlijk ook niet, benadrukt
hij, hoewel dat gezien de multi-etnische achtergrond misschien voor de
hand ligt. Denk was een van de drie
partijen waarmee Ramdani sprak. Hij
wil echter onderdak bij een partij die
goed scoort bij de verkiezingen en die
het de komende vier jaar mede voor
het zeggen krijgt in Roermond. Alleen op die manier zegt Khalid Ramdani zijn doelen te kunnen bereiken.
Want, weet hij uit eigen ervaring:
oppositie voeren, het schiet niet echt
op. De missie van Khalid Ramdani

Je zult de 51-jarige Roermondenaar
van Marokkaanse komaf niet zien
zeulen met posters, affiches en borden. Met nog zo’n drie weken te gaan
maakt hij zich niet erg druk. Want
gekozen worden in de raad, zegt
Khalid Ramdani, dat doe ik gewoon
op eigen kracht. Zijn doelgroep telt
een superhechte gemeenschap van
zo’n tweeduizend stemgerechtigde
Marokkanen in Roermond, meer dan
zat dus voor een raadszetel. Hij kent
ze niet allemaal bij naam maar wel
heel veel. En dan heeft hij het nog
niet over de Somaliërs en Syriërs die
hier verblijven en die hij ook kiezers in spe rekent. Concurrentie van
Denk zegt hij niet te duchten. Waarom niet? ‘Heel simpel. Onze beide
achterbannen stemmen op personen, niet op partijen.’
Mocht Khalid Ramdani op 21 maart
met zijn eenmanslijst zoveel stemmen vergaren dat hij bijvoorbeeld
twee zetels scoort, dan heeft hij wel
pech. Want een woordvoerder van
de gemeente Roermond laat desgevraagd weten dat Ramdani er in dat
geval slechts één kan bezetten en dat
de tweede in de categorie restzetels
terechtkomt.

