POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
Het ziet er weer slecht
uit voor de LVR
De wens van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) om samen
met GroenLinks een klein compact stadsbestuur te gaan vormen, wordt (voorlopig) niet gehonoreerd. Met het gezamenlijk
optrekken van de grootste partij
en de partij die de verkiezingen
won, wordt volgens LVR-voorman Dré Peters tegemoet gekomen aan de wens van de kiezers.
Samen bezetten de LVR en GroenLinks 16 van de 31 zetels en kunnen aldus bogen op een minimale meerderheid.
Maar de rest van de gemeenteraad
hapte afgelopen zaterdag tijdens
een publiek debat in de Oranjerie
niet in de worst die Peters de politiek voorhield. Ook niet toen hij
er een schepje bovenop deed en
GroenLinks ‘een bijzondere rol’
in het nieuw te vormen college
beloofde én de toezegging deed
dat de LVR genoegen zou nemen
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met slechts één wethouder uit eigen gelederen (Dirk Franssen) in
het toekomstige college van B en
W. Vorige week zette Jos van Rey
bij wijze van mild gebaar de deur
al op een kier door af te zien van
een wethouderspost om zodoende de weg te effenen voor deelname aan een nieuwe coalitie.
Het eerste openbare debat na de
verkiezingen lokte afgelopen zaterdag veel volk naar de Oranjerie. Het had een ander verloop
dan vier jaar geleden toen de LVR
in recordtempo buitenspel werd
gezet. De toon was zaterdag ook
veel milder dan in 2014. Maar
ook nu kreeg de LVR niet waar
ze om vroeg en werd besloten om
GroenLinks, dat de verkiezingen
met overmacht heeft gewonnen,
de komende weken te laten onderzoeken of de huidige coalitie door kan. Bij die gesprekken
wordt ook de LVR betrokken. Dat
is voor Peters c.s. dus winst ten
opzichte van vier jaar geleden,
maar niet het resultaat waar de
Liberale Volkspartij Roermond
op had gehoopt.
Evenals Angely Waajen van het
CDA en Ferdinand Pleyte van
D66 sprak GroenLinks zich bij
monde van Marianne Smitsmans
uit voor voortzetting van de huidige coalitie die negentien zetels
bezet. Ook Frans Schreurs van
Demokraten Swalmen deed dit.
Demokraten was eerder een sleutelrol toebedacht bij de coalitievorming maar kiest dus onomwonden voor continuïteit. Raja
Fick (VVD) zei dat haar partij
bescheidenheid past gezien het
zetelverlies. Leon Coenen (Stads-

kiezingsuitslag. Maar het bleef
bij het uiten van dreigementen.
Teleurgestelde Ramdani:
‘Marokkanen moeten mond
houden’
Daar waar Selami Coskun dankzij de steun van zijn Turkse
achterban nog een zetel voor
Denk binnenharkte, liet de Marokkaanse gemeenschap Khalid Ramdani keihard vallen. Hij
kwam met lege handen uit het
stemhokje.
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partij) hield zich op de vlakte
(‘Het elan moet terug in stadsbestuur’) en Felix van Ballegooij
van de SP wil dat in een nieuwe
coalitie afscheid wordt genomen
van de VVD vanwege de sociale
kaalslag die de liberalen volgens
zijn partij hebben gepleegd.
Bewaking tijdens publiek
debat
Tijdens het afgelopen zaterdag
in de Oranjerie gehouden debat,
waar meer dan honderd Roermondenaren op af waren gekomen, was ook nadrukkelijk veiligheidspersoneel aanwezig. Zij
hoefden overigens niet in actie
te komen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de
bewaking vooraf opgetrommeld
omdat op sociale media ‘vanuit
bepaalde hoek’ nogal werd gemord over de interpretatie die bepaalde partijen gaven aan de ver-

Ramdani is furieus. Niet over
het feit dat hijzelf niet is gekozen, maar dat niemand uit de
Marokkaanse gemeenschap in
de raad komt. ‘Een gemeenschap
die inmiddels zó groot is om vier
raadsleden te kunnen kiezen is
blijkbaar niet capabel om er zelfs
maar één te benoemen of iemand
met vier jaar ervaring (Ramdani,
red.) te behouden. Heel veel Marokkanen weten nog steeds niet
hoe ze moeten stemmen’, aldus
een boze Khalid Ramdani.
Het Provinciaal Platform voor
Diversiteit (PPD) Limburg en aanverwante organisaties doen veel
aan voorlichting over verkiezingen voor allochtonen maar Marokkaanse Roermondenaren laten het volgens Ramdani massaal
afweten en hebben hier geen
trek in. Hij hekelt het feit dat
ze zich enerzijds achtergesteld
voelen maar anderzijds totaal
niets ondernemen om hier iets
aan te doen. ‘Blijkbaar willen
ze zich alleen met elkaar bezighouden en niet meedoen met de
samenleving. Dat verklaart ook

Marianne Smitsmans was deze verkiezingen de onbetwiste kampioene.
de enorme achterstand die we
hebben ten opzichte van andere
bevolkingsgroepen’, zegt Khalid
Ramdani wiens conclusie niets
aan duidelijkheid te wensen
overlaat: ‘Niet stemmen is mond
dicht. Geen spreekrecht meer.’
Smitsmans scoort gigantisch
Marianne Smitsmans van GroenLinks was bij deze verkiezingen
de onbetwiste kampioene. Op
haar stemden 3770 Roermondenaren en dat waren er maar
liefst 1850 méér dan vier jaar geleden. Voor Jos van Rey bleef de
teller vorige week staan op 2492,
beduidend minder (518) dan in
2014. De overige resultaten: Angely Waajen (CDA) 1296; Raja
Fick (VVD) 1033; Frans Schreurs
(Demokraten Swalmen) 527; Ferdinand Pleyte (D66) 551; Leon
Coenen (Stadspartij) 332; Felix
van Ballegooij (SP) 474 en Selami
Coskun (Denk) 396 stemmen.

