LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Opvallend aan de entree van
Iris Schors in de Leudalse politiek was natuurlijk het aantal stemmen dat op haar werd
uitgebracht. Maar liefst 555
kruisjes kreeg ze op 21 maart
j.l. achter haar naam. Hiermee
streefde ze niet alleen haar eigen lijsttrekker Robert Martens voorbij maar liet ze ook
diverse zittende (lees: ervaren)
raadsleden nadrukkelijk haar
hielen zien.
En, eerlijk is eerlijk: het jonge
D66-raadslid uit Haelen – ze is 23
jaar – stond die avond zelf ook
verbaasd te kijken naar het uitslagenbord. Niet dat ze haar zojuist
verworven raadslidmaatschap nou
als zo’n grote verrassing ervoer
want ze was per slot van rekening
door de achterban van D66 als running mate van Martens naar voren
geschoven. Wekenlang zag ze haar
gezicht op levensgrote verkiezingsborden terug langs de invalswegen
in Leudal. Dat was even slikken.
En als klap op de vuurpijl zo veel
stemmen als nieuwkomer… Hoe
verklaart ze dit? ‘Ik denk dat traditiegetrouw veel vrouwen op een
vrouw stemmen. Bovendien hebben we flink campagne gevoerd op
social media en kreeg ik hulp van
mijn vriendinnen die het belteam
van D66 kwamen versterken’, zegt
ze.
De Haelense kwam dus vanuit het
niets en zonder politieke ervaring
is ze nu in het diepe gegooid. Vorige week maakte ze haar debuut
als raadslid. En ze moet toegeven
dat het steuntje in de rug van 555
stemmers wel een bepaalde druk
op haar schouders legt. ‘Ik voel het
vertrouwen maar ook de verant-

de achterban en de buitenwacht
hen hier niet aan blijft herinneren.
‘Kaj en Rens hebben een supergoeie
sprint getrokken en wij zetten hun
werk voort maar we gaan dat wel
op onze eigen manier doen.’

Iris Schors: ‘Ik wil me blijven verwonderen.’ (Foto Peter Hamans)
woordelijkheid en het besef dat ik
de komende jaren moet presteren’,
zegt Iris Schors. Dat wil ze vooral
doen op het terrein van het sociaal
domein, waar veel inwoners van
Leudal nu eenmaal mee te maken
hebben. Ze heeft wat dit betreft ook
kennis van zaken want ze werkt als
inkomensconsulent bij de gemeente Heerlen. In die functie moet ze
beoordelen of mensen recht hebben op een uitkering. Het is een
baan waarin juridische en sociale
aspecten volop aan bod komen .
Meer intuïtie dan ratio
Als je Iris Schors vraagt waarom
D66 haar partij is dan heeft ze geen

pasklaar antwoord paraat. Thuis
werd al langer op D66 gestemd en
de partij kwam als vanzelf bovendrijven tijdens lessen en discussies
op de middelbare school. Over lokale partijen wordt daar niet of
nauwelijks gesproken. In contacten
met toenmalig D66-raadslid Rens
Raemakers raakte ze steeds meer
geïnteresseerd, ook in de lokale politiek die ze al een tijd vanaf de zijlijn volgde. ‘Het gevoel dat ik bij de
partij, de mensen en het programma heb is goed’, legt ze uit. ‘Het is
eigenlijk meer intuïtie dan ratio dat
ik bij D66 zit.’
De recente verkiezingsuitslag was
een soort scharnierpunt in de nog

jonge geschiedenis van D66 Leudal.
Er zit een nieuwe fractie die bovendien hoogstwaarschijnlijk gaat
meeregeren na vier jaar oppositie
te hebben gevoerd. Veel wil Iris
Schors niet kwijt over de onderhandelingen, ze zit namens D66 ook
niet bij de besprekingen. In algemene zin juicht ze het toetreden tot de
coalitie wel toe. ‘D66 wil op veel gebieden met anderen samenwerken.
Als je zoiets uitdraagt dan moet je
ook bereid zijn om de stap uiteindelijk te zetten’, benadrukt ze. Iris
Schors vindt het niet erg dat ze samen met Robert Martens de erfenis
van het illustere duo Beurskens/
Raemakers torst, al hoopt ze dat

Rommelige indruk
Fractievoorzitter Robert Martens
hoopt dat nieuwe, jonge raadsleden
als Iris ervoor gaan zorgen dat meer
jongeren en vooral ook vrouwen
betrokken raken bij de lokale politiek. Iris zelf ziet daar inderdaad
een taak voor haar weggelegd. ‘We
zullen de politiek laagdrempeliger
moeten maken en als gemeenteraad actiever toenadering moeten
zoeken. We moeten niet gaan zitten wachten tot jongeren naar ons
toekomen want dat gaat echt niet
gebeuren.’ Verder kijken dan de
lokale politiek wil ze vooralsnog
niet. Met een werkbezoek aan de
Westrom en pas een raadsvergadering achter de rug zit ze ook nog
middenin het kennismakingsproces. Al kan ze nu al concluderen dat
de actieve politiek haar goed bevalt.
‘Ja, ik vind het echt hartstikke leuk!
Ik wil me ook blijven verwonderen.
Het raadslidmaatschap is een unieke kans om veel mee te maken en
erachter te komen wat er allemaal
speelt in onze gemeenschap.’ Ze
had tot voor kort een ‘rommelige
indruk’ van de Leudalse politiek.
Nu ze zelf mede aan het roer staat,
kan ze bijdragen om dat beeld in
positieve zin bij te stellen. ‘Hopelijk
lukt het om met nieuwe mensen
in de gemeenteraad de verbinding
te herstellen. Niet voor niets heeft
D66 in haar verkiezingsprogramma
staan dat iedereen moet meedoen.
Laten we dat nou ook maar in praktijk gaan brengen.’

