
	   	  
 

Beschouwing Coalitieprogramma 2014 

 

Inleiding: 
 
Als ooit de regionale media een rol hebben gespeeld bij lokale verkiezingen 
dan is dat in Roermond gebeurd. 
Door een niet aflatende hetze of zo u wilt kruistocht tegen de LVR en 
kandidaten van onze partij  heeft met name dagblad de Limburger een 
kwalijke rol gespeeld in de aanloop naar de verkiezingen. Van objectieve 
berichtgeving is op geen enkel  moment, ook na de verkiezingen, sprake 
geweest. 
Voeg daarbij een paar dagen voor de verkiezingen een jegens de LVR op 
niets gebaseerde klacht  bij politie en O.M. en het inspelen van kandidaat 
raadsleden daarop. De kiezer heeft zich er gelukkig niets van aangetrokken. 
Vanuit het niets in de LVR op 10 zetels gekomen. Een fantastisch resultaat 
voor een nieuwe partij. Bijna 30% van de Roermondse kiezer heeft zijn/haar 
stem gegeven aan de LVR. 
 
De coalitie was al gevormd voordat de burgers naar de stembus zijn gegaan. 
Het bewijs daarvoor kwam al snel na de verkiezingen. Op 22 maart tijdens de 
openbare bijeenkomst met alle partijen in de Oranjerie werd de LVR, toch de 
grootste partij, publiekelijk volledig genegeerd. De LVR stelde zich dienstbaar 
en constructief op met het voorstel voor 2 informateurs van nationale statuur, 
van buiten Roermond en die boven de partijen konden staan. De bijeenkomst 
in de Oranjerie was niet in het theater maar het was blijkbaar wel een show 
voor de buhne. Daar bleek namelijk dat de huidige 7 coalitiepartijen zich 
voordat de kiezer sprak al gevonden hadden in een gezamenlijk toneelstuk, 
dat zich uitte in een cordon sanitaire. 
De gekozen gang van zaken vinden wij een democratisch dieptepunt die, 
gelet op de reacties van onze burgers, voor de coalitiepartijen niet zonder 
gevolgen zal blijven. 
 
De partijen in de gevormde coalitie hebben elkaar gevonden in een 
gemeenschappelijk uitgangspunt: 



	   	  
“Alles is goed, werd als standpunt gehanteerd dit zowel voor als na de 
verkiezingen. als het maar zonder de LVR is.” Dit komt ook tot uitdrukking in 
het coalitieakkoord. Wij vinden het coalitieakkoord te vrijblijvend, te vaag en 
daarmee dus onvoldoende concreet. Logisch als er maar één bindende factor 
is en de partijprogramma’s van de 7 coalitiepartijen inhoudelijk uit elkaar 
liggen. 
Dit coalitieakkoord is als een pastel en met een hele grove belijning  is het 
aangezet. Er kan nog volop geveegd en veranderd worden, het is tenslotte 
een pastel. Lastig als 7 kunstenaars er aan moeten gaan werken. De grote 
vraag is of dit in het belang van de Roermondse burgers is…… 
 
Uitgangspunt in het gesprek met de informateur/formateur was: de LVR met 
in haar midden de heren Dré Peters en Jos van Rey is voor ons geen stabiele 
partner. Een persoonlijke veroordeling aan het adres van twee mensen die 
voor onze stad en regio van grote betekenis zijn geweest en dat nog steeds 
willen zijn. Politiek en rechtelijke macht zijn in ons land gescheiden, maar niet 
in Roermond. Uit vorengaande blijkt immers de politieke veroordeling. 
 
Politieke partijen gebruiken grote woorden over politieke legitimiteit: over de 
burger meer bij de politiek betrekken, over de mondige burger die de politiek 
betrekt bij wat er leeft.  De LVR is uitgenodigd voor een gesprek met de 
formateur. Dat heeft plaats gevonden onder het moto: “Ik hoor u aan, maar 
wat u zegt en voorstelt ga ik volledig negeren”. Over inhoud en programma is 
zeer weinig gesproken, dit kan iedereen zien omdat de LVR als eerste de 
verslaglegging van het informatiegesprek openbaar heeft gemaakt . Dat 
inhoud en programma’s ook door en met de  7 andere partijen niet of 
nauwelijks aan de orde is geweest, zie hiertoe de gespreksverslagen. 
 
Inhoud: 
 
Opvallend is dat het hele coalitieprogramma met daar in opgenomen de 
genoemde actiepunten, totaal niet concreet zijn. Ze blijven vaag, over 
uitvoering wordt niet gesproken en SMART zijn ze al helemaal niet. Het 
coalitieakkoord staat bol van de opmerkingen als: oproepen tot, aanzetten tot, 
inzetten op, verder uitbouwen, speelt in op, we blijven ons inzetten, in eigen 
kracht zetten. Vage kreten die ons niets zeggen. De LVR wacht het CUP af 
als het gaat om de meer concrete uitvoering. Toch een aantal opmerkingen 
en vragen over het voorliggende coalitieprogramma.  



	   	  
 
Inleiding: 
 
De pilot burgerbegroting is niet terug te vinden in de financiële bijlage.  
Vraag aan de formateur: Hoeveel stelt de coalitie hiervoor beschikbaar? 
 
Mensen laten zich niet zomaar ‘in hun kracht zetten’. Die aanpak is eenzijdig 
dominant en contraproductief. Het doel is om mensen zelf hun eigen kracht 
en die van hun omgeving te laten ontdekken.  
De ‘natural step methodiek’ geeft vooral aan hoe dingen ‘niet’ moeten. De 
LVR hoort liever hoe de coalitie wel met duurzaamheid en innovatie om wil 
gaan.  
 
Het service- en informatiepunt in de wijk laten bemensen door vrijwilligers 
zien wij niet zitten. Dit legt een onevenredige druk op vrijwilligers. Daarnaast 
is er een groot risico voor de continuïteit bij deze keuze.  
 
De gemeentelijke organisatie moet “ontschot” worden. Een integrale aanpak 
is noodzakelijk. De hier omschreven actie is lang niet voortvarend genoeg. De 
hele samenleving gaat op zijn kop door de transities in de zorg, maar de 
gemeente hoeft maar een beetje te veranderen?! 
Vraag aan de formateur: wordt deze problematiek niet door de formateur 
en de coalitiepartijen onderschat? 
 
De LVR-fractie voorspelt dat van het actiepunt Deregulering niets terecht 
komt als er geen afzonderlijk project van gemaakt wordt. 
Vraag aan de formateur: is de formateur het met de LVR-fractie eens op 
dit punt? 
 
Economie: 
 
Het failliet van het economisch beleid van het afgelopen jaar kan niet 
duidelijker worden gepresenteerd als via de Elsevier “top 50 gemeenten”. 
Roermond stond in 2012 nog op plek 5 en is in 2013 gezakt naar plaats 11. 
Hierover heeft de LVR inmiddels schriftelijke vragen gesteld. 
Ook de al toegezegde nota Detailhandelsbeleid is er nog steeds niet en nu 
wordt het als actiepunt genoemd. Zeer goedkoop. 



	   	  
Als het langer op zich laat wachten dan aangekondigd, komt de LVR met een 
eigen initiatief, te meer omdat dit in de appendix van het vorige 
coalitieakkoord dit punt apart was opgevoerd. 
Het weghalen van de portefeuille economische zaken bij de huidige 
wethouder is veelzeggend. 
 
Er wordt in het hoofdstuk economie aandacht gegeven aan starters, op zich 
goed, maar ook hier wordt net als in het kortste verleden geen enkele 
aandacht gegeven aan de z.g. “doorstarters”. 
Kennelijk liever een bedrijf in de knop kapot laten gaan, dan gestructureerd 
een doorstart mee bewerkstelligen. 
 
Citaat pagina 6: “Toerisme en recreatie zijn en blijven belangrijke 
economische dragers. Met betrokken partijen en ondernemers werken wij 
samen aan onze sterke punten, waaronder de Maasplassen, het historische 
centrum en de winkelfunctie.” 
Is een mooie belofte maar voordat dit uitgeschreven was werd er een motie 
ingediend betreffende Nautisch Kwartier, zonder medeweten van 
initiatiefnemers.  
Vraag aan de formateur: is die motie nu van tafel? 
 
Nog een citaat pagina 6:  “De Maasplassen en ons waterfront worden verder 
ontwikkeld en beter bereikbaar gemaakt om zo het watertoerisme te 
versterken en voorzieningen te bieden aan onze inwoners en bezoekers”. 
Bedoelen wij enkel hiermee het cruise terminal of ook nog andere gebieden? 
Vraag aan de formateur: Worden en kunnen deze kansen dan ook 
verzilverd worden of is RWS hier weer de 'dooddoener"? 
 
Nog een citaat pagina 6: “Wij streven daarbij tevens naar balans tussen 
toerisme enerzijds en natuur en recreatie anderzijds. Bij nieuwe 
verblijfsmogelijkheden gaat inbreiding of uitbreiding van bestaande locaties 
voor nieuwe locaties”. Momenteel heeft natuur overwicht zeker ook als wij 
naar ontwerp POL 2014 kijken. Het kan wel eens verstandiger zijn om 
bestaande locaties te verwisselen met nieuwe locaties vanwege betere 
ligging, uit het stromingsgebied, geen hoogwater etc. etc. 
Vraag aan de formateur: Wilt u onze opmerking in de toekomst 
meenemen? 
 
Met betrekking tot de integrale visie op de binnenstad refereert de LVR graag 
aan haar oproep voor flankerend beleid. Iets wat de vorige coalitie nagelaten 
heeft om te realiseren. 



	   	  
Bij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen in Jazz City heeft de 
gemeente hiervoor geen gelden weten te verwerven voor dit flankerend 
beleid. 
 
Citaat pagina 6: “Meer dan ooit ligt het accent op de komende jaren op de op 
wijk- en dorpseconomie. Dit is een mooie maar niets zeggende belofte. Wij 
willen dat in het College Uitvoering Programma exact aangegeven wordt wat 
men wil bereiken. 
Vraag aan de formateur: is de formateur bereid in het CUP exact aan te 
geven wat men wil bereiken?  
 
In het coalitieakkoord staat verder te lezen dat de coalitie buurtwinkels wil 
faciliteren.  
Wij vragen  aan de formateur, wordt op dit punt vanavond nu één keer 
concreet en geef precies aan wat u verstaat onder faciliteren.  
 
Actiepunt 9 is bijna gelijk aan actiepunt 1. De coalitie valt nu al in herhaling. 
Eind 2015 is voorzien dat de visie gepresenteerd kan worden. Wanneer 
behandeling in de raad plaatsvindt is de helft van de bestuurlijke periode 
voorbij, dat wil zeggen als deze coalitie stand houdt. 
 
Citaat pagina 8: “Wij blijven ons inspannen voor behoud van de 
Rijksdiensten”. De vorige coalitie heeft op dit punt gefaald om Rijksdiensten 
voor onze gemeente te behouden. De omschrijving bij actie punt 12 is te 
mager. 
Vraag aan de  formateur: Is hetgeen vermeld staat in actiepunt 12 het 
enige dat gaat gebeuren? 
 
Ruimte en infrastructuur: 
 
De coalitie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Bij de 
actiepunten vinden wij daar niets van terug. Vraag aan de formateur: Komt 
er een duidelijk onderbouwd actieplan? 
 
Roermond wordt een regionaal mobiliteitspunt. Vraag aan de formateur:Hoe 
gaat u dat verwezenlijken, is er geld voor? 
 



	   	  
Het bevorderen van lopen en fietsen is reeds eerder ingezet. Ook de 
provinciale bijdrage die hiervoor beschikbaar komt. 
 
Over de Maaslijn gaat deze coalitie niet. Dat is een taak van de provincie en 
het rijk,  er wordt echter  hier nu mee “geshowd” terwijl de provincie en het 
Rijk daar al over besloten hebben. 
 
Er komt een nieuwe regionale woonvisie met inbreiding als uitgangspunt. 
Bedoelt de coalitie hier onder ander Kaleidos, Tegelarijveld Oost, Roerdelta 
en het Parcje mee? Wij kunnen ons op die dossiers toch tegenstrijdige 
standpunten van de oude en toekomstige coalitiepartijen herinneren. 
Zie hiertoe ook de besprekingsverslagen met de formateur. 
 
De alinea over monumenten is wel heel vaag en minimaal en doet geen recht 
aan de inzet op dit punt van de afgelopen 16 jaar. Vraag aan de formateur: 
stelt ons rijke en religieuze culturele erfgoed niets voor voor deze 
coalitie? 
 
Actiepunt 17, Yageo-terrein: nog zo’n loze kreet: “Het onderzoek naar 
herbestemming in bredere zin van het Yageo-terrein pakken we voortvarend 
op.” Wat een ambitie. 
Vraag van de formateur: Kunt u aangeven welke actiepunten niet 
voortvarend opgepakt worden? 
 
In zijn algemeenheid zijn de actiepunten op deze pagina niet relevant.  
Vraag aan de formateur: de actiepunten genoemd op pagina 10 met 
betrekking tot ruimte en infrastructuur: zijn dit alle actiepunten die de 
coalitie voornemens is aan te pakken op dit terrein? 
 
Zorg en jeugd: 
 
De werkgroep 3D’s, waarvan de meerwaarde is bewezen, wordt helemaal niet 
genoemd, terwijl zij toch echt belangrijk is om de transities in de zorg tot een 
goed einde te brengen. 
Zelfs staatsecretaris Van Rijn heeft vorige week tijdens de bijeenkomst van 
het VNG in Den Bosch dit soort werkgroepen geadviseerd.  
In dit hoofdstuk geen enkele aandacht voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, terwijl dit ook vanaf 2015 de taak van de gemeente is.  



	   	  
Ook geen enkele aandacht voor buurtactiviteiten waarin sociale hulp en 
opvang geregeld kunnen worden. In het hele hoofdstuk mist de link naar de 
participatiewet.  
 
De LVR mist budget voor faalkosten als schade geleden wordt door het niet 
werken van de aanpak voor de transities in de zorg.  
Wij komen daar bij agendapunt 19 vanavond nog op terug. 
 
Armoede komt voor bij gezinnen met een opstapeling van problemen. Dit 
komt voor in de hele breedte van de samenleving. Daar heeft deze coalitie 
onvoldoende oog voor.  
De gemeente moet niet alleen aandacht hebben voor kinderen in een 
armoedesituatie, maar met name voor bescherming van kinderen, 
ontwikkelingskansen en voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en 
huishoudelijk geweld. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente!  
 
Verder wordt de vorming en doorontwikkeling van het AMHK niet genoemd, 
waar alle huiselijke geweld en kindermishandelingzaken moet worden belegd.  
De LVR mist bij de actiepunten de focus op veilig zijn en veilig opgroeien.  
 
Arbeidsmarkt en onderwijs: 
 
Arbeidsmarktbeleid krijgt haar vorm en inhoud als er sterke bedrijven in onze 
gemeente en regio zijn gevestigd. De LVR heeft eerder al vragen gesteld wat 
het college heeft gedaan om de bedrijvigheid te versterken/uit te breiden.  
Vraag aan de formateur:  Weet u welke contacten  het vorige college 
heeft onderhouden en in welke netwerken heeft zij zich actief 
gemanifesteerd? 
 
Werkgelegenheid wordt je niet gebracht, je moet er naar op zoek. Zie de 
resultaten 1998 tot 2012.  Er moet dus werkgelegenheid gehaald worden. De 
aandacht voor de werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt is noodzakelijk. In dit programma is vrijwel uitsluitend aandacht 
voor hen, maar niet voor de hele arbeidsmarkt. 
Vraag aan de formateur: Waarom zo eenzijdig en missen wij daardoor 
geen andere kansen? 
 



	   	  
Met Keyport 2020, het bedrijfsleven en ook de scholen in Roermond (zoals 
bijvoorbeeld het Technisch Lyceum met hun specifieke leerlijn techniek) moet 
samenwerking tot stand gebracht worden. Er moet een breed en compleet  
scala van scholing en opleiding zijn.  
Hier heeft het bedrijfsleven grote behoefte aan.  
Vraag aan de formateur: Waarom lezen wij dit niet in het 
coalitieakkoord? 
 
Sport en cultuur: 
 
Als de coalitie zo lang wil wachten met de invulling van de locatie Broekhin in 
Swalmen, dan is dat veel te laat en is in het vervolg hierop privatisering van 
de sporthal niet langer mogelijk. 
 
Actiepunt 26 is al lang een gepasseerd station. Het strookt ook niet met de 
acties die de vorige coalitie heeft uitgevoerd. Raadsinformatiebrieven heeft de 
LVR geleerd dat een nieuwe voetbalaccommodatie in de vroegere gemeente 
Swalmen niet mogelijk is. De opdracht die het vorige college gegeven heeft 
aan NOC/NSF strookt hiermee volledig. 
Vraag aan de formateur: Waarom dan toch weer een oud en achterhaald 
plan uit de kast halen. 
 
De sport is in het coalitieakkoord zwaar onderbelicht. Uitsluitend het 
accommodatiebeleid wordt genoemd. Roermond was de gemeente die zich 
onlangs kandidaat had gesteld om de sport te promoten. Deze promotie in de 
vorm van de landelijke opening van de sportweek was een grote aanfluiting.  
Vraag aan de formateur: is tijdens de coalitiebesprekingen gesproken 
over de evaluatie van dit evenement?  
 
Nergens wordt gesproken over het verlichten van de lasten van verenigingen, 
zodat sporten betaalbaar blijft voor onze inwoners.  
De promotie van sport onder de jeugd wordt niet gestimuleerd door deze 
coalitie.   
 
Cultuur is eveneens een zwaar onderbelicht onderwerp in dit coalitieakkoord.  
De gemeente moet zorgdragen voor gelijkblijvende steun aan bestaande en 
nieuwe evenementen en de organisatoren waar mogelijk behulpzaam zijn in 
het verder uitbouwen aan de evenementen.  



	   	  
Het vorige college heeft de Raad laten wachten op een nieuwe nota 
evenementenbeleid. 
Vraag aan de formateur: komt die er nu wel of niet...???? 
 
Veiligheid: 
 
We zouden er zo graag iets over willen zeggen, maar het stuk tekst over 
veiligheid is volstrekt nietszeggend en onvolledig. Geen integraal 
veiligheidsbeleid meer, terwijl veiligheid voor zeer veel mensen een enorm 
belangrijk item, zo niet het belangrijkste item is. Veiligheid wordt op zijn 
beloop gelaten en dus niet voortvarend aangepakt.  
Vraag aan de  formateur: De beoogd fractievoorzitter van het CDA, heer 
Breugelmans, heeft eerder geadverteerd dat zorg belangrijker is dan 
veiligheid. Er zal maar 3 keer bij jou zijn ingebroken. Is daarom deze 
paragraaf zo magertjes? 
 
Volgens de krant, op basis van de bij ons nog niet bekend zijnde 
veiligheidsrapportages neemt de problematiek van jongeren in de wijk af. 
Zelden zoveel reacties van burgers gekregen, die hiervan met onbegrip 
kennis hebben genomen. In welke buurt speelt het niet? Zelfs als het minder 
zou mogen zijn, dan zijn onverminderd krachtsinspanningen nodig. Een ieder 
heeft recht op een veilige woonomgeving, jong en oud. In het bijzonder 
vragen wij hier en nu aandacht voor de problematiek Donderberg 36B. Wij zijn 
benieuwd welke concrete maatregelen het college gaat nemen, rekening 
houdend met alle belangen en omstandigheden. 
Vraag aan de Formateur: Wanneer informeert u de raad? 
 
De LVR wil het functioneren, de efficiency en de klantvriendelijkheid van 
stadstoezicht (laten) onderzoeken. Wie komen op dit onderwerp in de 
reguliere commissie- en raadsvergaderingen terug. 
 
De LVR voorziet dat de burgers en ondernemers in Roermond al snel het 
ontbreken van een krachtig integraal veiligheidsbeleid gaan merken. 
 
De LVR vraagt zich af waar de coalitiepartijen de afgelopen jaren hebben 
gezeten als ze nu een onderzoek willen doen naar het ontstaan van de 
overlast door coffeeshops. De verplaatsing van coffeeshops uit het centrum 



	   	  
stond immers al in het vorige coalitieakkoord en onderzoeken naar de 
oorzaak van de overlast zijn bekend. 
Vraag aan de formateur: Waarom is bij de actiepunten verplaatsen van 
de coffeeshops niet opgenomen? 
 
Bijlage 1 Financieel kader: 
 
De LVR komt bij de begroting terug op de besluitvorming en uitvoering van 
economisch stimulerend en sociaal verbindend. Al heeft de coalitie zelf 
moeite met die kreten, gezien de tabel op pagina 19.  
Uitgangspunt voor de LVR is dat wij ook voor onze burgers in financieel 
onzekere tijden, de gemeentelijke heffingen en – lasten zo laag als mogelijk 
willen houden. Dit in lijn met hetgeen is afgesproken in het Kerntakendebat. 
Vraag aan de formateur: waarom is dat niet concreet opgenomen? 
 
Financieel gedegen beleid voeren en geen weggeef show via een loze huls 
economisch stimulerend en sociaal verbindend. 
 
Investeringen in maatschappelijk nut activeren en vervolgens afschrijven is 
volgens richtlijnen toegestaan. Er moeten dan wel reserveringen en/of 
voorzieningen worden opgebouwd. Anders zadel je toekomstige raden en 
colleges met de gevolgen op. 
De LVR komt hier bij de begrotingsbehandeling op terug. 
Eerder heeft Roermond de z.g. Essent gelden hiertoe ingezet en waren 
afschrijvingen minder goed zichtbaar. 
 
Bijlage 2 Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen: 
 
De LVR heeft in het gesprek met de formateur voorgesteld 4,5 of 5 FTE 
wethouders verdeeld over 5 wethouders. 
Er is voor de LVR onvoldoende logica in de voorgestelde 
portefeuilleverdeling. Zoals het verdelen van de portefeuilles volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening over twee wethouders.  
De portefeuille van wethouder Pleyte wordt wel buitengewoon mager. Als 
voor hem dan ook nog de aanbevelingen van de commissie benoembaarheid 
wethouders wordt gevolgd, dan ware het beter geweest dat de heer Pleyte 
raadslid blijft. 



	   	  
De wethoudersportefeuille voor de heer Pleyte is een raadslid-plus 
portefeuille. 
  
Bij de portefeuilleverdeling wordt nergens meer gesproken over het door 
sommige partijen zo zeer gewenste Primus Secundus-systeem. Het bureau 
Berenschot spreekt nog in een enkele zin zich hierover uit. Bij het 
agendapunten 7 en 8 “Vaststellen en benoemen van wethouders” komt LVR-
raadslid Achten hierop terug.  
Door het feit dat er 6 wethouders gaan komen wordt de Roermondse 
belastingbetaler opgezadeld met een financiële consequentie van de nu 
gekozen formule. 5 FTE wethouder met 5,75 FTE betalingsverplichting. 
 
Besluitend: 
 
Hoe pareer je een akkoord zonder inhoud? 
De Roermondse sprokkelcoalitie gebruikt mooie woorden, formuleert holle 
frasen en doet het voorkomen alsof met hun aantreden Roermond als een 
feniks uit de as is herrezen. 
Tot eind 2012 kende Roermond een solide coalitie. Het bestuur kenmerkte 
zich door daadkracht, nam daar waar nodig haar verantwoordelijkheid en had 
te allen tijde oog en oor voor de noden van de Roermondse burgers. 
Roermond bloeide en groeide tegen de stroom in. Binnen Limburg en ver 
daarbuiten werd het stadsbestuur genoemd als toonbeeld voor een 
succesvolle aanpak van complexe problemen. De locale economie kreeg een 
boost, de retailmarkt, het (dag)toerisme en bouwambities en realisaties 
hiervan creëerden werkgelegenheid. Ook wie het even tegen zat, vanwege 
werkeloosheid of andere oorzaken, vond in het stadsbestuur een sterke 
schouder en kreeg een duwtje in de rug om weer snel op eigen benen te 
kunnen staan. Er werd niet “gepamperd”, de Roermondse overheid 
faciliteerde en de Roermondse gemeenschap realiseerde. De ambtelijke 
organisatie werd aangespoord om de burger ten dienst te zijn. Soms en dat 
mag worden gezegd op niet orthodoxe wijze werden lastige aangelegenheden 
getackeld. Een probleem zag men als een uitdaging en zo zijn er legio 
uitdagingen aangegaan. 
Echter succes heeft niet alleen vrienden, succes maakt ook vijanden die met 
afgunst gadesloegen wat anderen voor elkaar kregen. Deze afgunst heeft 
zich op enig moment verenigd in verzet, hetze en karaktermoord. De uitkomst 
is bekend. Deze coalitie is niet in het belang van de stad Roermond, omdat de 



	   	  
grootste partij vanaf het begin is uitgesloten en zelfs nog niet de kans heeft 
gehad om op inhoud te praten. Dat is stadhuisdemocratie in plaats van 
burgerdemocratie. 
 
 
 
Roermond, 5 juni 2014 
Fractie Liberale Volkspartij Roermond 
 

 

 

 

 


