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D66: wethouders
toch niet weg

hoeven

Als D66 meedoet aan een coalitie van Samen Verder en Ronduit
Open dan hoeven de wethouders
Walraven en Verlinden (Samen
Verder) wat D66 betreft niet te vertrekken. Dit in tegenstelling tot
wat D66 onlangs riep, namelijk dat
de houdbaarheidsdatum van wethouders maximaal acht jaar mag
zijn. D66-onderhandelaar Robert
Martens zal deze eis echter niet tot
struikelblok maken bij de coalitievorming. ‘Natuurlijk staan we nog
volledig achter ons standpunt. Een
wethouderschap van maximaal
acht jaar blijft voor ons een belangrijk punt maar we maken er bij de

onderhandelingen geen halszaak
van’, aldus Martens. D66 vindt dat
bestuurlijke vernieuwing pas echt
een kans maakt als politici niet te
lang aan het pluche plakken. Hij
refereert aan een uitspraak van
voormalig raadslid Frits Criens uit
Haelen. ‘Zijn grootste fout, zo zei
hij, was dat hij veel te lang raadslid
is geweest’, licht Martens toe. ‘En
dat geldt wat D66 betreft ook voor
bestuurders.’
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich op 29 mei uitspreekt
over een coalitieakkoord. Hoewel
de besprekingen volgens Martens
voorspoedig verlopen (‘er wordt ook
gelachen, heel belangrijk’) en aan
de concepttekst van een akkoord
al wordt gewerkt moeten door de
partijen nog belangrijke thema’s
worden uitgewerkt. Ook is de verdeling van portefeuilles nog niet
aan de orde geweest. En het is geen
uitgemaakte zaak dat D66 een wethouder krijgt in het nieuwe college
van B en W. Martens: ‘Dat hangt af
van de vraag welke post we krijgen
en of hier een geschikte kandidaat
voor is.’ Zelf zegt Martens wel in te
zijn voor een wethouderspost. Tot
nu toe hebben de drie partijen officieel geen toelichting gegeven op
de onderhandelingen en blijft het
bij achterkamerpolitiek. Slechts
een vierregelig persberichtje zag
het licht met daarin de reusachtige
dooddoener: ‘We gaan als gemeente nog beter luisteren naar wat er
leeft in onze zestien kernen.’

Verdeeldheid over coalitie
in wording

Robert Martens

Progressief Akkoord Leudal (PAL)
zegt te kunnen leven met de coalitie van Samen Verder, Ronduit
Open en D66 die nu in elkaar wordt

Joost van de Stappen
getimmerd. ‘Ik ben gematigd optimistisch, al ligt het er natuurlijk
aan wat ze straks te bieden hebben’, zegt fractievoorzitter Joost
van der Stappen. Als het aan PAL
had gelegen dan was in Leudal een
bredere coalitie aan de start verschenen dan nu het geval is. ‘Het
zijn per slot van rekening twee verliezers (Samen Verder en Ronduit
Open, red.) die nu D66 in de arm
hebben genomen. Een bredere coalitie zou ook het logische gevolg
zijn van de betere sfeer die aan het
ontstaan is in de gemeenteraad.
Er is minder polarisatie. Het CDA
heeft een aantal nieuwe mensen
naar voren geschoven, de VVD is

aan het verjongen en onze fractie
is uitgebreid. Die tendens zou je
eigenlijk ook moeten terugzien in
de samenstelling van de coalitie’,
aldus Van der Stappen.
VVD’er Ad Thomassen is op voorhand erg kritisch, met name richting D66 dat aansluiting zoekt bij
Samen Verder en Ronduit Open.
‘Ik zal erg verbaasd zijn als hier iets
positiefs uitkomt’, licht Thomassen
toe. ‘Want D66 heeft zich altijd duidelijk afgezet tegen de ‘oude meuk’
maar gaat er nu zelf mee in zee.
Ik dacht dat deze partij ging voor
vernieuwing, niet alleen qua beleid maar ook qua personen. Maar
blijkbaar is de verleiding te groot
geweest voor D66. Als het aan mij
ligt heeft deze partij straks iets uit
te leggen.’
Het CDA toonde zich al eerder verbitterd en verbaasd over de onderhandelingen tussen de drie. Verbitterd omdat de christendemocraten
in Leudal niet mogen aanschuiven
bij een nieuwe coalitie en evenals
de VVD verbaasd over het aanklampen van D66 bij Samen Verder en
Ronduit Open. Is dat nieuwe politiek, vraagt het CDA zich af.

geschrapt om naar eigen zeggen
het openbaar vervoer gemakkelijker en veiliger te maken

Raemakers komt met boek
Komend najaar verschijnt van de
hand van Rens Raemakers uit Neer
een boek waarin hij onder meer
vertelt over de strijd die hij tot nu
toe heeft moeten leveren tegen
kanker. De 26-jarige Raemakers is
Tweede Kamerlid voor D66 en was
raadslid voor zijn partij in Leudal.
Toen hij achttien was, werd bij hem
uitgezaaide teelbalkanker geconstateerd. Raemakers ging het gevecht aan en overwon de ziekte. Nu
is hij gezond verklaard. Overigens
schrijft Raemakers het boek niet
helemaal zelf, hij heeft een ghostwriter in de arm genomen.

‘Asielzoekers dupe Arriva’
Hoe kunnen mensen die geen pinpas hebben met het streekvervoer
mee nu busbedrijf Arriva reizigers
sinds 1 april niet meer contant laat
betalen? Dat vraagt oppositiepartij
Progressief Akkoord Leudal zich
af. Met name asielzoekers en ouderen worden hiervan de dupe, vindt
raadslid Joost van der Stappen. Omdat Arriva de enige aanbieder in de
regio is, hebben reizigers die niet
elektronisch kunnen betalen niets
te kiezen, aldus de fractie. Arriva
heeft het contant betalen in de bus
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