LEUDAL POLITIEK DOOR PETER HAMANS
De gemeenteraad van Leudal is
in zijn huidige samenstelling
zo’n driekwart jaar onderweg.
Na de verkiezingen traden diverse nieuwe raadsleden aan.
Drie van hen vertellen over hun
ervaringen tot nu toe.

Hilde Glessner (68)
uit Horn:
‘Als iemand mij vraagt of dat raadslidmaatschap bevalt dan zeg ik: ik
vind het niet zo leuk. En dan heb ik
het niet over mijn werk als raadslid
maar over de manier waarop wij
met elkaar omgaan. In de politieke arena kunnen mensen op een
vervelende manier heel persoonlijk

worden. Je voelt aan alles dat er dingen uit het verleden spelen. Er gaat
veel negativiteit over tafel. Ik ben
vast van plan om vanaf nu mensen
hierop aan te spreken want dat heb
ik te weinig gedaan. Dat zouden anderen ook moeten doen. Ik wil niet
worden belast met de politieke ballast van het verleden, daar heb ik
geen zin in. Leudal is een rechtse,
conservatieve gemeente, met Progressief Akkoord Leudal proberen
we de linkerflank body te geven.
Jammer dat D66 in de coalitie zit,
die hadden we er op de linkerkant
wel bij kunnen hebben. Als kleine
oppositiepartij merken we dat we
soms slecht worden geïnformeerd
door het college. Toeval? Opzet?
Ik weet het niet. Toch merk ik dat
buiten het zicht van de camera’s
langzaam een ander klimaat aan
het ontstaan is. Er wordt over partijpolitieke grenzen heen meer samengewerkt, zoals in werkgroepen
die zich over het armoedebeleid
en de sociale agenda buigen. Op
maatschappelijk terrein ben ik een
professional. Als raadslid begon ik
als een amateur want ik moest op
een rijdende trein springen. Gaandeweg de rit probeer je dan zoveel
mogelijk kennis te verwerven over
zaken die spelen in de gemeente.
Dat is niet gemakkelijk maar ik ben
een optimistisch mens: niets is onmogelijk.’

Evert Franzen (48)
uit Kelpen-Oler:

Hilde Glessner

‘Ik stapte van de dorpsraad in Kelpen-Oler over naar de gemeenteraad. Daar hoop ik namens Ronduit
Open meer voor elkaar te krijgen.
Ik gaf mezelf een half jaar de tijd

ik door die bril naar de gemeentelijke organisatie kijk dan zie ik mensen die niet functioneren. Dan zie
ik mensen die weglopen voor hun
verantwoordelijkheden. Vaak wordt
er oeverloos gezwetst over niets.
Dan zeg ik op mijn beurt, net zoals
in het bedrijfsleven: we helpen je of
je gaat eruit. Ronduit Open zit met
Samen Verder en D66 in de coalitie.
Twee lokale partijen en een landelijke. Dat gaat redelijk goed, al vaart
D66 in mijn ogen wel af en toe een
aparte koers maar ze zijn tot nu toe
goed in toom te houden.’

Richard Verheul (81)
uit Heibloem

Evert Franzen
om te wennen aan de politiek. Het
wordt nu tijd dat ik mijn stempel
ga drukken. Want ik merk dat er te
weinig drang is om problemen op
te lossen. Er wordt in de Leudalse
politiek veel geroepen en weinig
gedaan. Neem het dossier arbeidsmigranten, een gebed zonder einde.
En er zit geen schot in de woningbouw. Leudal bekleedt een unieke
positie in Midden-Limburg maar
buit die niet uit. Waar blijven de
goedkope koopwoningen en huurwoningen? Als ik naar buiten kijk
dan zie ik waar straks een nieuw
sportpark komt te liggen met vier
voetbalvelden. Kost een berg geld.
Maar wat heb je eraan als je op termijn geen starters hebt die er gebruik van maken omdat ze nergens
kunnen wonen? Ik ben projectleider en zit in het bedrijfsleven. Als

‘Nu ik weer raadslid ben valt het
me echt op dat de gemeenteraad
qua informatievoorziening steeds
verder op achterstand wordt gezet.
Veel is door het college al besloten voordat de raad zijn zegje mag
doen. Wij mogen vaak alleen nog
maar wat pleisters plakken. Dat is
een betreurenswaardige ontwikkeling. Bovendien vind ik dat burgemeester Verhoeven zijn onaf hankelijke rol niet goed vervult want
hij laat zijn oren teveel naar de coalitiepartijen hangen. Dat bleek vorige maand weer eens bij de motie
over Landgoed Leudal toen de oppositie opstapte omdat de coalitie
haar hakken in het zand zette. Ik
vind dat je nooit ergens voor moet
weglopen maar nu bleef er niets
anders over. Verhoeven is de voorzitter, hij moet knopen doorhakken
en wordt geacht verantwoordelijkheid te nemen maar nee, hij legde
de bal bij de raad. Dit alles valt me
nu meer op dan toen ik zelf wethouder was. Ja, natuurlijk vind ik

het jammer dat ik geen wethouder
meer ben. In die positie heb je toch
veel meer mogelijkheden om zaken
te regelen. Maar ik beschouw mijn
terugkeer in de raad zeker niet als
gezichtsverlies, integendeel. Het
resultaat van het feit dat het college steeds vaker voor de muziek
uitloopt is dat de oppositie haar
krachten bundelt. We werken meer
samen, spreken met één mond. En
dat is winst. Als eenmansfractie
heb ik het best zwaar. Al krijg ik
ondersteuning en voer ik ook overleg met de andere oppositiepartijen. Maar het is niet de bedoeling
dat ik deze periode als zelfstandig
Leudal Sociaal afmaak. Ik zoek in
deze raadsperiode toch aansluiting
bij een andere partij.’

Richard Verheul

