LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
Bij gebrek aan voldoende ruimte in het gemeentehuis – vier
kamers voor vijf wethouders
– vindt het interview met Robert Martens plaats in het heilige der heiligen, namelijk de
werkkamer van burgemeester
Verhoeven. Onbedoeld staat de
locatie symbool voor de pijlsnelle politieke carrière van de
56-jarige Haelenaar. Tot anderhalf jaar geleden was hij nog
nooit op een raadsvergadering
geweest. Ook was hij niet politiek actief. En nu is hij wethouder voor D66.
Zo snel kan het dus gaan in de politiek – en bijna net zo snel ben je
weer wethouder áf. Natuurlijk weet
Martens ook wel dat het af breukrisico voor bestuurders in de gemeentepolitiek vandaag de dag levensgroot aanwezig is. Maar dat, zegt
hij, weerhoudt hem er niet van om
ervoor te gaan en zijn belangrijkste
doel te verwezenlijken, namelijk
burgers en ondernemers het gevoel
te geven dat ze ertoe doen en dat
er (weer) naar hen geluisterd wordt.
Wat dat betreft kan hij de komende jaren zijn ei kwijt want in zijn
bestuurlijke bagage zitten onder
meer onderwijs, bibliotheekwerk
en ’t Maasveld, het voormalige
Park Leudal-Oost. Het zijn onderwerpen die op z’n zachtst gezegd
léven onder de mensen. Even de
actualiteit: deze week zetten B en
W ’t Maasveld inclusief wielerbaan
op de rails. Daarna mag de politiek
zich erover uitspreken. En de fusieschool komt in Hunsel, dus die
hobbel hoeft Martens niet meer te
nemen, al zal het bouwen van de
school een hele kluif worden want
het schijnt erg moeilijk te zijn om

kopstukken. Daar schamen we ons
echt niet voor. We zijn misschien
nog wat onervaren maar anderzijds
hebben we niets achter de ellenbogen. Dat vind ik wel een voordeel.’

Robert Martens: ‘Ambtenaren van hun eilandjes halen.’ (Foto Peter Hamans)
een aannemer te vinden die de klus
gaat doen. Voorlopig staat de oplevering gepland voor medio 2021.
Ook kan Martens aan de bak met
het voortgezet onderwijs want de
demografische
ontwikkelingen
voorspellen niet veel goeds in die
zin dat het aantal leerlingen in
deze contreien blijft dalen. Kortom,
de vierdaagse werkweek van Robert
Martens is de komende jaren goed
gevuld.
Ambteloos burger
Hij zei niet gelijk ‘ja’ toen hij de
kans kreeg om wethouder te worden. D66 schoof aan bij de coalitieonderhandelingen met Samen
Verder en Ronduit Open en hoewel
Democraten aan de uitkomst van
de onderhandelingen een positief

gevoel overhield, twijfelde Martens
toch. Hij had er immers jaren over
gedaan om een goed lopend juridisch adviesbureau op te bouwen.
Dat zou grotendeels in de parkeerstand gaan als hij wethouder werd.
Bovendien is het tegenwoordig niet
ondenkbeeldig dat je ’s ochtends
als wethouder naar je werk vertrekt
en ’s avonds als ambteloos burger
op de bank ploft. Maar de kans om
de gemeente mee te besturen en
specifieke D66-items proberen te
verwezenlijken, wilde hij niet laten
lopen. ‘Want ik vind dat er echt iets
moet veranderen in Leudal. Te lang
heeft de politiek over de hoofden
van de burgers geregeerd. Ondernemers klagen dat ze niet serieus worden genomen. Het gaat niet goed
dus veranderingen zijn noodzake-

lijk. Nu D66 zelf aan de knoppen
draait, kunnen we proberen om die
negatieve lijn om te buigen en bestuurlijke vernieuwing tot stand te
brengen.’
Niets achter ellenbogen
De geboren Oostrummer stemde
vroeger VVD maar die is hem een
te rechtse koers gaan varen. De jas
van het links-liberale D66 past hem
beter zegt Robert Martens. D66
Leudal kwam vier jaar geleden met
twee zetels in de raad. Nu hebben
ze er drie en een wethouder. ‘Tja,
we zitten in een positieve flow. Of
het te hard gaat met de partij? Nee,
ik vind van niet. We zullen zien hoe
het op de langere termijn uitpakt.
Bij de coalitie-onderhandelingen
kregen we steun van provinciale

Werklust en inzet
Kan Martens, nu hij de eerste honderd dagen van zijn wethouderschap bijna achter de rug heeft, al
conclusies trekken? ‘Ja, dat ik als
bestuurder prima op mijn plaats
ben. Al valt het me op dat het er
hier soms wel heel erg langzaam
aan toegaat. Anderzijds ben ik blij
verrast door de werklust en inzet
van de ambtenaren waarvan velen
er echt geen 9 tot 5-mentaliteit op
nahouden. Al moeten sommige zaken anders en die ga ik ook veranderen. Neem het presenteren van
kant en klare voorstellen aan de
politiek. Als het aan mij ligt is dat
verleden tijd. We moeten ons oor te
luisteren leggen, andere meningen
meenemen en tussentijds de temperatuur van de politiek peilen als
het om gevoelige dossiers gaat. Op
die manier wordt een besluit een
samenspel. Zo neem je burgers en
ondernemers serieus. Ook dat is
vernieuwing. Geef de mensen het
gevoel dat hun mening ertoe doet.
Dat is in Leudal wel eens anders
geweest. En voor die vernieuwing
ga ik me hard maken. Net zoals
D66 elk jaar haar deelname aan
deze coalitie onder het vergrootglas
gaat leggen. Waar staan we? Doen
we het goed? Komt ons beleid voldoende uit de verf ? Worden we gehoord?’
En als de antwoorden op die vragen overwegend negatief zijn, wat
dan? Robert Martens: ‘Nou ja, óók
dan moeten we conclusies durven
trekken.’

