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gemeenteraad beter moet en noemt
als voorbeeld de geplande aanleg
door Arbor van een zonnepark van
40 hectare in Heythuysen dat door
de gemeente werd verhinderd. Het
plan stuitte niet alleen op verzet
van omwonenden maar ook van de
gemeenteraad. ‘Wij kregen in deze
kwestie slechts summiere informatie van het college. Daarom zijn we
als D66 zelf op bezoek gegaan bij
Arbor. We raakten echt onder de indruk van de missie van dit bedrijf’,
legt hij uit. Dus het zonnepark had
er toch moeten komen? Voermans:
‘Wellicht dat we nu kunnen stellen
dat dit plan voor Leudal een gemiste kans is geweest. Hoe dan ook
dient er op het gebied van duurzaamheid snel beleid te worden
gemaakt. Snelheid is trouwens ook
geboden met het accommodatiebeleid. Waarom moet dit in Leudal
toch allemaal zo lang duren?’

Het gaat in de politiek vaak om
kleine dingen die kunnen uitgroeien tot iets moois, vindt Dirk Voermans uit Roggel. Als voorbeeld
noemt de fractievoorzitter van
D66 iets ogenschijnlijk simpels
als het eten van je boterhammen
in de personeelskantine van het
gemeentehuis. ‘Onze wethouder
Robert Martens was pas in functie toen hij naar de kantine toog
om daar te lunchen. Dat vindt hij
de gewoonste zaak van de wereld
en dat is het uiteraard ook. Maar
Martens kreeg van ambtenaren
te horen dat ze dat daar écht niet
gewend waren, een wethouder die
tussen het gewone werkvolk zit!
Grote onzin natuurlijk, en uiteraard bleef Martens nadien naar de
kantine gaan. Zoiets wordt gezien
in de organisatie want daarna volgde wethouder Janssen zijn voorbeeld. En zo hoort het ook.’
Praten over helemaal niets
Als Dirk Voermans het heeft over
veranderingen die D66 wil bereiken dan is hij er onderhand wel
achter dat dit tijd kost (‘In de raad
wordt veel te vaak over helemaal
niets gepraat, het is louter een herhaling van zetten’). Driekwart jaar
heeft Democraten er in coalitieverband opzitten. Tijdens de informatieronde opperde D66 haar voorkeur voor een coalitie met Ronduit
Open en het CDA maar sinds maart
vorig jaar maakt D66 samen met
Ronduit Open en Samen Verder de
dienst uit in Leudal. In de wandelgangen is regelmatig te horen dat
D66 geen schim meer is van de
partij die in de vorige raadsperiode met regelmaat fors vuurwerk
liet ontploffen in de raadzaal. Het
lijkt wel of D66 in haar schulp is

Dirk Voermans: ‘Of de coalitie de rit uitzingt? Kan ik niet beloven.’ Foto Peter Hamans
gekropen.
Dat is beslist niet waar, zegt Voermans, maar anderzijds wel verklaarbaar omdat de partij blijkbaar
nog steeds de geest van Rens Raemakers ademt. Maar hij is er niet
meer. ‘Ik ben Rens niet, ik doe het
anders’, zegt Dirk Voermans (45),
in het dagelijks leven communicatieadviseur bij de gemeente Peel en
Maas. Al erkent hij toe dat zijn partij in het politieke debat wel zichtbaarder moet worden. De fractie
bestaat behalve uit Voermans
uit Iris Schors en André Kierkels.
Namens Democraten zit Robert
Martens in het college. ‘We zijn
nieuwelingen en geloof me, we
willen heel graag. Maar het heeft
tijd nodig. We zijn een tijdje zoe-

kende geweest. In de vorige raadsperiode was D66 in Leudal overal
aanwezig waar iets te doen was.
Dat kon ook, want Raemakers was
onderhand fulltime raadslid. Met
twee voltijdbanen ernaast is dat
voor ons echter onmogelijk’, legt
Voermans uit. Onlangs evalueerde
D66 de eerste maanden in de coalitie en concludeerde dat van diepgang nog weinig sprake is geweest.
Dat is ook waarom hij zijn fractie
als tussentijds rapportcijfer een 7,5
toekent ‘terwijl we achter de schermen een dikke vette 9 verdienen.’
Door intern taken en verantwoordelijkheden te herverdelen denkt
D66 de bakens te hebben verzet
en zich vanaf nu meer en beter te
kunnen profileren.

Eigen imago versterken
Voermans moet lachen om de links
en rechts gehoorde uitspraak dat
D66 aan de ketting ligt bij Ronduit
Open en Samen Verder. ‘Nee, we
zijn beslist niet volgend. We willen ons eigen imago versterken en
daar werken we hard aan. Neem de
N280, daar wordt wat ons betreft
niet meer aan getornd. Punt uit.
Terwijl in dit dossier de gelederen
bij Samen Verder niet gesloten zijn.
Daar spreken we hen ook op aan.
En wij doen niet mee aan het achteraf legaliseren van bouwwerken,
zoals in het verleden is gebeurd. Dat
kan écht niet. Afspraak is afspraak
en daar houden we onze partners
aan’, benadrukt Voermans. Hij
vindt dat de communicatie naar de

Spiegels voorhouden
De positie die D66 zich in coalitieverband toedicht is die van een
partij die de dialoog zoekt in plaats
van keiharde standpunten te poneren. ‘In de vorige raadsperiode
voerden we oppositie en gingen
we er vaak met gestrekt been in.
Dat is nu anders. Nu willen we de
partij zijn die de anderen spiegels
voorhoudt. Groen, leef baarheid en
iedereen mee laten doen blijven
onze drie pijlers. We geloven erin
dat het anders kan en moet in Leudal. Maar politiek bedrijven en besturen is net als het opvoeden van
kinderen. Het is gewoon heel hard
werken.’ Of deze coalitie de eindstreep haalt? Dirk Voermans: ‘Ik
denk wel dat we de rit uitzingen.
Van de andere kant: het is politiek,
hé? Beloven kan ik het niet.’

