LEUDAL POLITIEK

DOOR PETER HAMANS

Na twaalf jaar eerste burger te
zijn geweest van Leudal zet Arno
Verhoeven (67) er volgende
maand een punt achter. Wat was
hij voor burgemeester? Heeft hij
de fusiegemeente Leudal stevig
op de rails kunnen zetten? Werd
hij de gedroomde verbinder in
een gepolariseerde dorpspolitiek? Vier raadsleden vertellen
over hun ervaringen met hem.
Richard Verheul (Leudal Sociaal):
‘Arno Verhoeven was de man van het
ceremonieel en de persoonlijke benadering, daarin was hij als burgemeester op zijn best. Maar hij was
ook de man die in de politieke arena
voortdurend op zijn tenen moest lopen omdat vanwege de onderlinge
verhoudingen landmijnen en bermbommen onder zijn voeten dreigden
te ontploffen. Er waren raadsleden,
en dan denk ik met name aan die van
Ronduit Open, die hem constant onder druk hebben gezet. Dat hij dat als
heel vervelend heeft ervaren liet hij
meermaals blijken, ook in collegeverband toen ik wethouder was. Ook
had hij moeite met het kordaat nemen van besluiten. Verhoeven is nou
eenmaal iemand die overweegt en
overweegt en overweegt… Hij heeft
het heel erg moeilijk gehad toen gemeentesecretaris Noppers werd aangehouden. Dat greep hem erg aan,
hoewel hij daarna zijn rol als burgemeester snel oppakte en de kwestie
in het belang van de gemeente goed
afwikkelde. Ja, volgens mij is Arno
Verhoeven blij dat de finish in zicht
komt. Ik vermoed dat hij door te stoppen een al te kritische evaluatie van
de vertrouwenscommissie voor wilde zijn. Al met al denk ik dat hij
twaalf jaar geleden zijn rol als burgemeester van een fusiegemeente heeft
onderschat want hij kreeg met veel
oud politiek zeer te maken.’
Ad Thomassen (VVD):
‘Qua persoonlijkheid heb ik hem ervaren als een aimabel mens. Niet als
iemand die de confrontatie opzocht.
Verhoeven streefde altijd compromissen en overleg na. Maar dat heeft
ook tegen hem gewerkt omdat zo’n
houding bij sommige mensen de indruk wekte dat ze zich niet aan bepaalde regels hoefden te houden.
Verhoeven had op momenten
minder coulant moeten zijn en duidelijker grenzen moeten aangeven.
Bij de evaluatie in het kader van zijn
herbenoeming is hem dat ook te verstaan gegeven. Die boodschap pikte
hij op, al kon ik me toch niet aan de
indruk onttrekken dat hij zichzelf
hiermee geweld aandeed. Wat zijn
verdiensten voor Leudal zijn geweest? Dat zullen we pas na enkele
jaren kunnen vaststellen. Dat geldt

Bewuster leven dankzij
‘Heel Leudal gezond’
LEUDAL b Het project ‘Heel Leudal
gezond’ is na zes weken officieel ten
einde. Achter de schermen gaat de
challenge via de Facebookpagina gewoon door. Dit vanwege de positieve
reacties van de deelnemers.
Het project is een idee van Els Bruijnen in samenwerking met Leonie
Backus. „Inmiddels kunnen we de
balans opmaken en ik denk dat we
met een goed gevoel terug kunnen
kijken op de afgelopen zes weken.
Meer dan honderd mensen hebben
deelgenomen aan de Facebookgroep
Heel Leudal gezond, van wie een deel
echt heel actief”, aldus Bruijnen. „De
mensen die actief meegedaan hebben in de groep, hebben mooie resultaten behaald. In ieder geval is ieder-

Arno Verhoeven neemt volgende maand afscheid (Archieffoto Peter Hamans)
net zo goed voor een president en een
premier als voor een burgemeester.
We moeten het tijdperk Arno Verhoeven eerst laten bezinken. Of hij
blij is dat zijn taak in Leudal is volbracht? Hoewel hij nog even had
kunnen doorgaan heb ik de indruk
dat hij zijn burgemeesterschap als
voltooid beschouwt. Hij is er niet rouwig om, ook al omdat hij zijn leven
een andere, religieuze wending wil
geven.’
Thieu Wagemans (Ronduit Open):
‘Wat representatie betreft kon je je
geen betere burgemeester wensen
dan Arno Verhoeven. Lintjes doorknippen, evenementen bijwonen,
bijzondere jubilea bezoeken: hij
heeft het allemaal even fantastisch
gedaan. Hij is een erg empathische
en vriendelijke burgemeester geweest die van nature nooit met de
vuist op tafel sloeg. Anderzijds is dat
in het openbaar bestuur ook een
valkuil, namelijk die niet af latende
spanning tussen vriendelijkheid betrachten en daadkracht tonen. Wat
dat betreft heb ik toch een voortdurende worsteling bij hem gezien. Er
was bij Verhoeven geregeld aarzeling
om door te pakken, om minder populaire besluiten te nemen. Vooral
als het ging om zaken die de interne
ambtelijke organisatie betroffen. Dat
is helaas lange tijd ook een thema geweest dat in de politiek niet bespreekbaar was. Pas de laatste twee
jaar, na de komst van interim-secretaris Han Beckers, is hier verandering
in gekomen. Hij schrok van de eilandencultuur die hier blijkbaar heel

normaal werd gevonden. En het is
jammer dat Leudal tien jaar lang te
maken heeft gehad met die eilandencultuur en dat is nagelaten om zaken
concreet en daadkrachtig op te pakken. Dat reken ik trouwens niet alleen burgemeester Verhoeven aan,
dat mag de hele gemeenteraad, college en management zich ter harte nemen.’
Hen Sleven (Samen Verder):
‘Arno Verhoeven was een echte burgervader die boven de partijen stond
en die in politiek opzicht op de achtergrond bleef. Zoals het ook hoort.
Ik vind dat hij als raadsvoorzitter de
hamer wel wat vaker had mogen
hanteren, hij had strenger moeten
zijn. Ook had Leudal zich op bestuurlijk niveau nadrukkelijker moeten
profileren als plattelandsgemeente
tussen Weert en Roermond in. Maar
in de ogen van de burgers heeft Arno
Verhoeven het prima gedaan. Verhoeven en ik zijn op dezelfde dag de
politiek in gegaan, op 7 september
1982. Hij in Millingen aan de Rijn, ik
in Hunsel. Hij kwam van de fusiegemeente Bergeijk dus hij wist twaalf
jaar geleden waar hij in Leudal aan
begon. Hij heeft geprobeerd de politieke sfeer in Leudal positief te beïnvloeden. Dat is hem niet altijd gelukt,
maar dat had ook te maken met de
cultuur en de thematiek. Of de nieuwe burgemeester hier wel in slaagt?
Ze zegt er bovenop te gaan zitten om
goede politieke verhoudingen te creeren. Nou, ik ben benieuwd. Ik geef
Arno Verhoeven bij zijn afscheid het
rapportcijfer 7,5.

een bewuster geworden van zijn of
haar gedrag, en waar verbeteringen
mogelijk waren. Zo zijn mensen
meer gaan bewegen, beter gaan eten
en er zijn zelfs mensen gestopt met
roken. Wat vooral heel leuk was, is
dat mensen elkaar steunen en helpen in zo’n groep”, vult Backus aan.
Inmiddels hebben diverse verenigingen, wandelclubs en andere sportactiviteiten zich gemeld voor samenwerking. „Het heeft dus echt iets los
gemaakt in de gemeente. Er is een
stuk bewustwording op gang gekomen en dat was ons doel”, besluit
Bruijnen. In het najaar krijgt het gezondheidsproject in Leudal een vervolg in een andere vorm. Tot die tijd
blijven de initiatiefnemers actief met
het project via de Facebookgroep.

Kinderen rennen voor
Samen Zorgen Huis Leudal
BAEXEM b Op de laatste dag van het
schooljaar hebben enkele leerlingen
van basisschool De Harlekijn uit
Baexem een cheque ter waarde van
1300,- euro overhandigd aan de
Stichting Samen Zorgen Huis Leudal
(SZHL). Dit bedrag was de helft van de
opbrengst van een sponsorloop die
door de basisschool op 5 juni was georganiseerd.
De kinderen mochten meebeslissen
aan welk doel het bedrag gedoneerd
zou worden. Ze kozen bijna unaniem voor het SZHL in Baexem. Hiermee komt voor de stichting de aankoop van een douchebrancard in
zicht. Wiel Derikx gaf namens het
SZHL aan het een mooi gebaar van de
kinderen te vinden. Het bestuur van
de stichting en de medewerkers zijn
dankbaar voor de gift. Vanwege de

De kinderen renden een mooi
bedrag bijeen. (Foto BS De Harlekijn)
prettige samenwerking tussen de
Baexemse basisschool en het SZHL is
besloten om van het initiatief een
jaarlijkse activiteitendag te maken
waarbij de kinderen en gastbewoners met elkaar in contact komen.

Seniorenvakantieweek
HEYTHUYSEN b Seniorenvereniging
Heythuysen houdt tussen 21 en 27
juli vier activiteiten tijdens de tweede editie van de seniorenvakantieweek. Zowel leden als niet-leden van
de seniorenvereniging kunnen hieraan deelnemen.
Op zondag 21 juli wordt om 10.30
uur gestart met een heilige mis in het
Pesthuisje achter Sint Elisabeth in
Haelen. Daarna kan worden deelgenomen aan een begeleide wandeling
door de natuur in de directe omgeving. Op dinsdagmiddag 23 juli gaan
de deelnemers op schoolreisje met
een originele Amerikaanse schoolbus door Nederlands en Belgisch

Limburg, onderbroken met een boottochtje door het Grensmaas-gebied.
Deze reis is al volledig volgeboekt.
Donderdag 25 juli wordt een busreis
gemaakt naar Koblenz met onder andere een boottocht over de Rijn. Op
de thuisreis wordt het plaatsje Ahrweiler aangedaan. De dag wordt afgesloten met een diner in Vijlen.
De seniorenvakantieweek wordt zaterdag 27 juli afgesloten met een finale op de ‘Sjottehook’ van Schutterij Sint Nicolaas. Hier treedt zangeres
Elmah, evenals de groep Dan Shanty.
Voor deelname aan één van de activiteiten, neem contact op met Therese
van de Heijde, tel. 0475-492708.

