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In de politiek geldt de ijzeren
wetmatigheid dat de verkiezingsstrijd begint op het moment dat
de nieuwe gemeenteraad is gekozen. Over exact 159 weken mag
Roermond weer naar de stembus.
Maar hoe profileer je je eigenlijk
als je vier jaar lang aan de zijlijn
staat en de stad niet mee mag besturen? En hoe groot is de kans
dat de kiezer zich jouw partij op
16 maart 2022 nog weet te herinneren?
Laat één ding helder zijn: de Roermondse Partij van de Arbeid heeft
een loodzware opdracht maar staat
te trappelen om de politieke arena
weer te betreden. Vorig jaar maart
veroordeelde de kiezer de PvdA, die
sinds de jaren vijftig in de gemeenteraad vertegenwoordigd was geweest,
tot een partij in ballingschap. In 2022
mogen de sociaaldemocraten het weer
proberen. Maar wat doen ze in de tussentijd? Zeker niet achterover leunen
in afwachting van betere tijden, zoveel is duidelijk. Bijna een jaar na het
electorale echec gonst het van de bedrijvigheid en de creativiteit, zeggen
voormalig raadslid Richard Heijmann
en voorzitter Lynn Rulkens. De dag na
de catastrofaal verlopen verkiezingen
zaten de PvdA’ers samen om de kater
weg te spoelen maar tegelijkertijd, benadrukt Lynn Rulkens, was er ook de
vastberadenheid om door te gaan en
de schouders er weer onder te zetten
om de partij letterlijk nieuw leven
in te blazen en te focussen op maart
2022. “We hadden die avond een goede vibe en die is er nog steeds”, vult Richard Heijmann aan. “Ik had die week
landelijk voorzitter Nelleke Vedelaar
aan de telefoon. Ze verbaasde zich erover dat ik zo opgewekt klonk, dat had
ze dus echt niet verwacht.” Een harde
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kern van vijf PvdA’ers heeft de Roermondse PvdA van het infuus gehaald,
daarbij geholpen door zo’n vijftien
niet minder fanatieke leden. De afdeling Roermond telt ongeveer honderd
leden en in Roerdalen, waar de PvdA
twee zetels heeft, zo’n vijfentwintig.
Strijdbaar en sociaal gezicht
Dat de PvdA weer kleur op de wangen krijgt blijkt uit het feit dat zij al
eind dit jaar (!) de groslijst voor de
verkiezingen van 2022 wil presenteren. Richard Heijmann: “Die lijst zal
niet in beton gegoten zijn maar we
willen wel met mensen aan de slag

die bereid zijn om straks de politiek
in te gaan. Dat vergt voorbereiding
en training en daar kun je niet vroeg
genoeg mee beginnen.” En er is nog
meer nieuws. Mits de achterban zijn
zegen geeft zal Lynn Rulkens in maart
2022 als lijsttrekker gaan fungeren.
Als opmaat naar die verkiezingen gaat
zij zich profileren als het strijdbare en
sociale gezicht van de ‘nieuwe’ PvdA.
Marianne Smitsmans van GroenLinks
geldt daarbij als voorbeeld van hoe
een partij kan gedijen bij de gratie van
één persoon. Die boodschap heeft de
PvdA zich goed in de oren geknoopt in
de wetenschap dat de partij wat werk

heeft te verzetten want veel stemmers
stapten vorig jaar over naar GroenLinks en de SP. En die willen ze weer
dolgraag terughebben.
Een andere les die de PvdA’ers hebben
geleerd is dat ze in de afgelopen jaren
te weinig verbinding met de samenleving hebben gehad. Het is een van de
basisprincipes van de sociaaldemocratie, namelijk het delen van waarden
met elkaar. Daar wordt nu wél werk
van gemaakt. Elke week gaat een PvdA-delegatie op huisbezoek bij één lid.
“Dat zijn leuke, frisse gesprekken aan
de keukentafel die ons terugbrengen

naar de basis, naar wat ons bindt. We
horen wat er speelt in de Roermondse
samenleving en we krijgen van onze
achterban ook nog leuke tips en adviezen”, legt Lynn Rulkens (36) uit. Daarnaast gaat de PvdA dit jaar vier bijeenkomsten houden onder het motto
‘Zeker zijn van een goed gesprek’. Die
draaien om de thema’s zorg, werk
en inkomen, onderwijs en wonen en
worden telkens visueel begeleid door
een PvdA’er. “Hoe kunnen we als PvdA
het verschil maken? De antwoorden
die we op die bijeenkomsten hopen te
krijgen plaveien ons pad richting verkiezingen. Ook gaan we proberen om
de komende jaren de politieke agenda
in Roermond te beïnvloeden”, zegt Richard Heijmann. Hij is niet bang dat
zijn partij dezelfde weg gaat als Burgerbelangen Roermond die ook vier
jaar buitenspel stond en vervolgens
bij gebrek aan animo definitief het
licht uitdeed. “Nee, wij zijn landelijk
en provinciaal actief en hebben genoeg uitstraling om te overleven, al
zullen we hard moeten werken om
terug te knnen komen.” Of dat laatste
ook geldt voor de 52-jarige Heijmann
is nog de vraag. Hij beslist in 2021 of
hij weer beschikbaar is.
De eigen identiteit
Een stevige linkse alliantie in een
versnipperd politiek speelveld in
Roermond is op zich geen slecht idee
vinden beiden maar dat mag absoluut
niet ten koste gaan van de eigen identiteit. Richard Heijmann: “We zijn na
de verkiezingen benaderd of we bij
een andere partij commissielid wilden
worden. Maar nee, de PvdA loslaten,
dat voelt niet goed. Wij geloven in
ons eigen verhaal en dat willen we de
komende jaren luid en duidelijk gaan
vertellen in Roermond. Het échte verhaal.”

