POLITIEK ROERMOND
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Je kunt er elk jaar de klok op gelijk zetten in Roermond. Als de
Misdaadmeter van het Algemeen
Dagblad is verschenen, is de Liberale Volkspartij Roermond er
als de kippen bij om het college
van B en W ter verantwoording
te roepen. Ook dit jaar weer, nadat het AD meldde dat Roermond opnieuw de top 10 van onveiligste gemeenten in Nederland is binnengeslopen.
Als ‘onthutsend’ kwalificeert de LVR
deze klassering maar het is de vraag
welke waarde je moet hechten aan
die Misdaadmeter. Niet zo veel, aldus
burgemeester en wethouders, want
we herkennen ons absoluut niet in
de suggestie dat de criminaliteit in
Roermond is gestegen. Eerder is sprake van een aanzienlijke daling, namelijk van 26 procent sinds 2013.
Het college kondigde bij monde van
burgemeester Donders dan ook aan
om in de commissievergadering van
komende maandag de criminaliteitscijfers in de juiste context te laten zetten door de Roermondse politiechef.
Dat wordt volgens haar ook tijd want
B en W vinden dat de grootste oppositiepartij met haar kritische opstelling de burgerij een verkeerd beeld
voorspiegelt, namelijk dat het bar en
boos is gesteld met de veiligheid in en
rond de stad terwijl dat niet het geval
is.
Steeds meer buitenspel
De LVR is uiteraard een heel andere
mening toegedaan. Hoe je de op
Roermond toegesneden criminaliteitscijfers ook interpreteert, redeneren de raadsleden Bert Achten en Dré
Peters, feit is dat het in de mailbox
van de partij en op sociale media
klachten regent van burgers. Hun

stadhuis. We leven in een grensstreek met veel drugsoverlast. De
burgemeesters zouden verdorie hun
krachten moeten bundelen en moeten pleiten voor veel meer blauw op
straat.’
Wethouder Integrale veiligheid
Omdat actie in het stadhuis uitblijft,
zal de Liberale Volkspartij Roermond
binnenkort het voorstel lanceren om
een wethouder Integrale veiligheid
te benoemen. Die had Roermond al
eerder in de persoon van VVD’er Vincent Zwijnenberg. Die wethouder
moet voor burgers het aanspreekpunt worden en hij zal elk relevant
collegevoorstel op veiligheid moeten
toetsen.

Bert Achten (links) en Dré Peters: ‘We blijven het thema onveiligheid op de agenda zetten’. (Foto Peter Hamans)
woon- en leef klimaat wordt steeds
meer verpest door lichte en zwaardere criminaliteit zoals inbraken, fietsendiefstallen, illegale hennepteelt,
forse snelheidsovertredingen in de
bebouwde kom, autokraken, drugsoverlast en overlast veroorzakende
jeugd op en rond sportaccommodaties.
Het veiligheidsgevoel van de burger
komt volgens de LVR steeds meer onder druk te staan en de gemeente
stelt daar weinig tegenover behalve
de opmerking dat het allemaal wel
meevalt en dat de statistieken een andere trend laten zien. ‘Dus klopt de
boze burger bij ons aan, want wij zijn
de volksvertegenwoordigers’, legt
Dré Peters uit. ‘Raadsleden zijn de
oren en de ogen van de burger die dat
allemaal om zich heen ziet gebeuren

en die roept: waarom grijpen jullie
niet in?! Doe hier iets aan! Maar wat is
de reactie van burgemeester en wethouders? Zij vinden dat de gemeenteraad alleen een controlerende en kaderstellende taak heeft en dat de burger zelf maar moet komen klagen.
We zijn wat dat betreft in deze stad
volledig doorgeschoten. Het wordt
voor ons steeds moeilijker om zaken,
die de burger zwaar op de maag liggen, aan te kaarten. De raad komt
steeds meer buitenspel te staan. De
afstand tussen dit college en de gemeenteraad wordt steeds groter. Zeker als het gaat om het thema veiligheid.’
Dealen en snuiven
Bezoekers van de coffeeshop aan de
Venloseweg die in tuinen van omwo-

nenden de broek laten zakken om
daar hun grote behoefte te doen: dergelijke uitwassen lijken heel normaal te zijn geworden. Burgers zien
het gebeuren maar staan machteloos
en ergeren zich groen en geel, óók
aan het feit dat de politiek de discussie rond de coffeeshops een gebed
zonder einde heeft laten worden.
Saunaclub YinYang in Roermond
moet een jaar dicht omdat er een geringe hoeveelheid drugs was gevonden terwijl op een steenworp afstand
op het parkeerterrein van EMS elke
avond volop wordt gedeald en gesnoven zonder dat wie dan ook actie onderneemt. ‘Probeer dit eens uit te leggen aan de burger, ik kan het niet
meer’, verzucht Dré Peters. ‘Het ontbreekt aan voldoende politie-inzet,
het ontbreekt aan daadkracht in het

Bert Achten zegt de onvrede en het
onveiligheidsgevoel van burgers onverminderd op de politieke agenda te
blijven zetten. ‘Enerzijds is het demotiverend dat dit college niet slagvaardiger optreedt. Anderzijds motiveert het mij enorm als mensen bij
ons aankloppen en klagen over wat
er in de stad allemaal gebeurt. Daarom blijven we erop hameren: college, wat ben je van plan te gaan doen
aan de klachten van burgers? Waar
blijft die programmatische aanpak?’
Ook heeft de LVR het college in overweging gegeven om de bijdrage per
inwoner voor veiligheid in de begroting te verhogen zodat er daadwerkelijk spijkers met koppen kunnen
worden geslagen. Dat deed de gemeente Nieuwegein eerder na een
slechte klassering in de AD Misdaadmeter. Zij trok 80.000 euro extra uit
om menskracht binnen te halen zodat het gemeentelijk veiligheidsbeleid meer body krijgt. Goed voorbeeld doet volgen, vindt de LVR.

