POLITIEK ROERMOND DOOR PETER HAMANS
Na vier jaar met jeukende handen aan de zijlijn te hebben gestaan, mag Vincent Zwijnenberg
sinds kort weer aan de bak. Want
als politiek leider van de Roermondse VVD-fractie is hem er alles aan gelegen om het electorale
dieptepunt van afgelopen maart
zo snel mogelijk weg te poetsen
en de VVD in 2022 weer daar te
brengen waar ze volgens hem
thuishoort, namelijk in de top
van de Roermondse politiek met
bijbehorend zetelaantal.
Anders gezegd: de VVD moet volgens
Zwijnenberg in Roermond toch zeker
goed zijn voor zes á zeven volksvertegenwoordigers. Dat stemmenpotentieel zit nu bij de Liberale Volkspartij
Roermond en Zwijnenberg heeft zich
als doel gesteld om dat in de komende
jaren terug te halen naar de VVD door
inhoudelijke en kritische politiek te
bedrijven. Dat gaat hij doen met Raja
Fick, die met pijn in het hart haar wethouderszetel moest afstaan.
Zwijnenbergs handen jeukten dus en
dat had alles te maken met het feit
dat het in de vorige raadsperiode bij
tijd en wijle behoorlijk bliksemde en
donderde in het liberale kamp. Hij zag
zijn partij worstelen met haar identiteit. Na het overstappen van een groot
aantal VVD’ers naar de LVR stond
Michiel Huurdeman in 2012 voor de
schier onmogelijke taak om de VVD
op de been te houden. Dat lukte hem
wonderwel door de operatie ‘schoon
schip’ te beginnen. Hij kreeg daarbij
hulp van Bart Lickfeld die fractievoorzitter werd. Maar het bleef rommelen
bij de liberalen met als gevolg dat
Lickfeld aan de vooravond van de verkiezingen vertrok en Michiel Huurdeman ook alvast zijn afscheid aankondigde. Beiden verweten de VVD teveel

zijn stellige overtuiging. ‘Want ik was
er echt van overtuigd dat de VVD haar
rol in een nieuw college van B en W
gewoon kon voortzetten. Het klopt
dat wij qua samenwerking niemand
hebben uitgesloten, ook de LVR niet.
Want zo werkt het volgens mij in
een democratisch proces. En de LVR
moest volgens ons als grootste partij
na de verkiezingen gaan informeren,
samen met GroenLinks dat de grootste
overwinning boekte. Dus ik snap die
betreffende zin in het tussenverslag
nog steeds niet. Ook het gesprek met
informateur Smitsmans gaf ons geen
enkel signaal dat ons dat zou worden
aangewreven.’

Vincent Zwijnenberg: ‘Er is weer rust in de tent’. (Foto Peter Hamans)
op te schuiven richting LVR. Met twee
raadszetels wist de VVD in maart van
dit jaar toch het hoofd boven water te
houden.
Rust in de tent
Vincent Zwijnenberg mag het nu opnieuw gaan proberen. Hij was twee
jaar wethouder in Roermond totdat
zijn VVD in 2012 de coalitie opblies.
In 2015 was hij bij de statenverkiezingen lijsttrekker voor de Volkspartij
Limburg maar een zetel ging aan zijn
neus voorbij omdat Jos van Rey die
innam. En nu gaan alle liberale ballen in Roermond dus op Raja Fick en
hem. Veel wil Zwijnenberg niet meer
kwijt over de vorige raadsperiode en

de rol van de VVD hierin, behalve dat
hij vindt dat de toenmalige fractie de
binding met de partij en haar achterban langzaam maar zeker kwijtraakte door de eigenzinnige koers die ze
volgens hem voer. ‘De twee heren
zijn van het speelveld gehaald en het
is zaak om de partij houvast te geven
voor de toekomst’, aldus Zwijnenberg.
‘Er is nu weer rust in de tent.’
‘Geframed richting LVR’
Gezien de verkiezingsuitslag vond de
VVD dat haar bij de formatie bescheidenheid paste, al zegt Zwijnenberg dat
hij nog steeds geen afdoende verklaring heeft gevonden voor het buiten
de deur houden van zijn partij door

Marianne Smitsmans. Meer concreet:
in haar tussenverslag schreef informateur Smitsmans dat de houding
van de VVD vóór de verkiezingen en
tijdens de plenaire vergadering op 24
maart ‘niet leidt tot de conclusie dat ze
vol overtuiging kiest voor deelname
aan de beoogde coalitie’. Andere partijen vonden dat de VVD teveel had
gelonkt naar de LVR en werd daarom als een minder betrouwbare coalitiepartner weggezet. Zwijnenberg
zegt zich hier weinig bij te kunnen
voorstellen en vindt dat de vermeende toenadering van VVD en LVR niet
méér is dan beeldvorming die zich
in vele hoofden nestelde. ‘Wij zijn
geframed richting LVR’, is nog steeds

In Roermonds dna
Maar hoe dan ook, de VVD zal de komende jaren vanuit de oppositiebanken van zich laten horen. Zwijnenberg zal geen mogelijkheid onbenut
laten om Marianne Smitsmans te blijven herinneren aan haar belofte om
met iedereen in de raad verbinding
te zoeken al zegt hij het jammer te
vinden dat zij dat gaat doen op basis
van een kleine meerderheid (17-14).
‘Wij willen ons op de inhoud richten
en blijven werken aan kwaliteit. Dus
als Smitsmans haar belofte gestand
doet dan kan zij echt niet om de VVD
heen’, vindt Vincent Zwijnenberg, die
zich de conclusies van het evaluatierapport, dat de verkiezingen onder
het vergrootglas legde, ter harte heeft
genomen. Zo had de campagne bij de
VVD eerder moeten beginnen, had
tijdiger een campagneleider moeten
worden aangesteld en moet de partij
meer gebruik gaan maken van social media. ‘Over vier jaar staan we er
weer’, is de volle overtuiging van Vincent Zwijnenberg (53). ‘Want de VVD
gaat nooit verloren. Zij zit immers in
het dna van Roermond.’

