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Het was een historische verkiezingsoverwinning die GroenLinks dit jaar boekte. De partij
ging van drie naar zeven zetels
en moest in de verkiezingsnacht
naar adem happen want met dit
scenario had werkelijk niemand
rekening gehouden. Maar liefst
4793 Roermondenaren bleken
hun stem aan GroenLinks te hebben gegeven. Tel daarbij het feit
dat het wethouderschap van Marianne Smitsmans in de afgelopen jaren bijkans mythische vormen heeft aangenomen en dus
kan de conclusie niet anders zijn
dan dat GroenLinks zorgeloos en
vol ambitie aan een nieuwe raadsperiode is begonnen.
Maar kan de winst van de partij ook
worden omgezet in klinkende munt
op de langere termijn? Met andere woorden, piept in het hoofd van
fractievoorzitter Wim Maassen niet
een stemmetje dat het doemscenario
schetst dat de Partij van de Arbeid trof,
namelijk ‘heden ik, morgen gij’? De
bestuurderspartij, die op verkiezingsavond verschrompelde tot een partij
zonder ziel en vooral zonder zetels
is een schoolvoorbeeld van hoe dicht
succes en teleurstelling in de politiek
bij elkaar liggen. Maar Maassen zegt
niet bang te zijn dat het nu geboekte
succes straks als eenmalig de annalen
van zijn partij ingaat. ‘We hebben een
team van nieuwe, frisse mensen met
heel veel potentie. Dat wil niet zeggen
dat succes is gegarandeerd maar met
het talent dat we nu om ons heen hebben verzameld moeten we zeker iets
kunnen neerzetten waarmee we nog
jaren uit de voeten kunnen. GroenLinks heeft niet alleen mooie idealen
maar we brengen ze ook in de praktijk’, aldus Wim Maassen. Hij somt de

van buiten wordt ingevlogen. Dat de
partij een beroep doet op een externe
kandidaat is volgens Maassen zeker
geen motie van wantrouwen tegen
de Roermondse GroenLinksers. ‘We
gaan voor slagkracht en kwaliteit, niet
alleen met het wethouderschap maar
dat geldt ook voor de eigen fractie
van wie sommigen nog veel ervaring
moeten opdoen. Daar ligt nu de prioriteit’, aldus Wim Maassen. Zelf heeft
hij geen trek in het wethouderschap.
‘Daar ben ik niet voor geboren. De gemeenteraad, de pers, de burgers die je
elke dag op de vingers kijken… nee,
dat kan ik niet.’

Wim Maassen: verkiezingsuitslag geeft recht op tweede wethouder. (Foto Peter Hamans)
succesjes van de afgelopen raadsperiode op zoals het armoedebeleid dat
tot stand is gekomen, het duurzaamheidsbeleid, het extra budget dat zijn
partij bedong voor het sociaal domein
en het feit dat Roermond sinds enkele
jaren bezig is om een dementievriendelijke gemeente te worden. ‘Als ik al
deze zaken optel dan is het duidelijk
dat deze coalitie, waartoe ook GroenLinks behoort, beleidsmatig goed bezig geweest. Reden genoeg dus om nu
flink door te pakken.’
GroenLinks in Roermond bouwt haar
electorale imperium gestaag uit. Acht
jaar geleden twee zetels, vier jaar gele-

den vier zetels en nu zit de fractie met
zeven leden in de raad. Natuurlijk
heeft de partij ook de wind mee. Landelijk gaat GroenLinks als een tierelier
en daarnaast straalt het ‘Smitsmans-effect’ zeker af op de verkiezingsuitslag.
Opvallend is ook dat de polarisatie die
de gemeenteraad in haar greep hield
nauwelijks vat had op de wethouder
van GroenLinks wier positie welhaast
onomstreden lijkt. Daarnaast kan
de opkomst van Denk en de wederopstanding van de SP GroenLinks in
Roermond nauwelijks deren. Kortom,
genoeg reden voor GroenLinkse euforie, al is fractievoorzitter Maassen de
eerste die de voet op het rempedaal

zet als hij zegt dat zijn partij nu echt
niet naast haar schoenen moet gaan
lopen maar verantwoordelijkheid
dient te nemen.
Dat GroenLinks de op een na grootste
partij van Roermond is geworden, zal
formateur Marianne Smitsmans dus
ook teruglezen op het wensenlijstje
dat Wim Maassen op tafel legt tijdens
de coalitieonderhandelingen. Want
zeven zetels, daar mogen best twee
wethouders van GroenLinks tegenover staan, vindt hij. Als die tweede
wethouder er komt dan is het nu al
zeker dat dat niemand uit de eigen
fractie is maar een man of vrouw die

Wim Maassen (56) was vroeger directeur van het arbeidsbureau in Roermond. Nu is hij mobiliteitsmanager
bij het CBS in Heerlen. De geboortige
Brabander was gelieerd aan de Evangelische Volkspartij (EVP) en kwam
via bestuursfuncties en commissiewerk bij GroenLinks binnen. In 2015
volgde hij raadslid Josette Thissen op
die wegens ziekte moest afhaken. En
drie jaar later bestiert hij een zevenmansfractie. Het ziet ernaar uit dat
GroenLinks in Roermond verder gaat
regeren met Demokraten Swalmen,
D66 en het CDA. Natuurlijk heeft
deze combinatie ook de voorkeur van
Maassen. ‘In de afgelopen vier jaar
hebben we veel voorwerk gedaan
en nu is het zaak om de ballen erin
te schieten’, benadrukt hij. Vernieuwend zegt zijn fractie te willen zijn
door in de komende periode onderwerpen bespreekbaar te maken die
tot nu toe ontbraken op de politieke
agenda in Roermond. Wim Maassen
noemt bijvoorbeeld dierenwelzijn,
een thema dat steeds meer mensen
aanspreekt en dat het ook verdient
om in de gemeenteraad aan de orde
te komen.

