BRIEVEN

De Hoef en de
oude politiel<
Vanafhet aantreden van de
ui uwe gemeenteraad in 2002
is het zogenaamde duale tel el
ingegaan. Vanaf dat nloment is
d gemeenteraad méér g cheiden van· het college van B. & W.
Voordeel hiervan is da ook
coalitiepartijen beter het igen
politieke standpunt kunn n uitdragen zonder steeds geforc rd rekening e moeten houd n met de po itie van de/hun
collegeled n. Eigenlijk zijn zij
alleen gebonden aan afspraken
die gemaakt n neergelegd zijn
in het Beleid plan in Hoofdza-

ken (Strategisch akkoord). Het
keken en tegen het voorstel
zouden hebben gest md. Maar
achterkamertjes-gebeuren zou
de frac . voorzitter gaf laatst in
daarmee verdwen n moeten
zijn. Het einde van de oude po- .de laant al aan niet van de
nieuw duale politiek te heblitiek?
Op d gedenkwaardige en beben b grepen. Wan hij noemtreurenswaardige 27 ste januari
de zichzelf 'het stadsb stuur',
terwijl hij zou moeten hebben
hebb n we echter een sterk
weten dat het stadsbestuur gestaaltje oude politiek kunnen
zien. Alle college-partijen (én de vormd wordt door h t college
en dat ct g meenteraad dat beSP) waren het namelijk een
met het voorstel van het college stuur dient te controleren.
En wat zouden de raadsleden
om De Hoef in Rosmalen vol t
bouwen. En all oppositieparvan Groenlinks hebben gedaan
tijen (op de SP na) waren het
indien z in de oppo itie zouden h bben gezeten? Vast n
daarmee oneens. Wat een to val!? Wat zouden de raadsleden
zeker dat ze gehamerd zouden
van Rosmalens Belang hebben
hebben op het behoud van de
gedaan indien ze in de oppo iecologi he hoofdstructuur en
tie zouden hebben gezeten?
tegen zouden hebben gestemd.
Vast
zeker dat ze dan wél
En de be tuurderspartijen CDA
naar de belangen van de Rosen PvdA hebben per defini 'e al
malenaren zoud n hebben gemoeite om het be turen over te

laten aan het college en z lf de
rol van volksvertegenwoordiger
in te vullen. De VVD heeft altijd
al moeite gehad om geld te
stoppen in zaken die niet van
steen of asfalt zijn. Du het was
te verwachten dat ze tégen het
groen en vóór het (baksteen)rood zouden stemmen.
Voor de SP kan nog enige sympathie opgebracht worden. omdat ze niet opportunistisch tegen hebben gestemd, hetgeen
invoelbaar zou zijn geweest
daar alle drie de SP-raadsleden
immers uit Rosmalen komen.
Blijkbaar zat er voor hen een
keuze aan va t, alhoewel zij
niet betrapt konden worden op
het uitspreken of motiveren
van die keuze. Het lijkt er op,
dat de nieuwe duale politiek
voorbehoud n blijft aan minder

zware problematiek. Wanneer
het echter éch gens om gaat
(De Hoef. park ergarage H kellaan) sluiten de coalitierijen
zich om gezichtsverlies van de
collegeleden t voorkomen. En
gemaakte keuzes uit het verleden worden ondergeschikt gemaakt aan het oplossen van
acute problemen. Maar de kloof
tussen burger en bestuur zou
toch gedicht worden? Op geen
enkele wijze heeft de gemeenteraad blijk gegeven écht geïnteresseerd te zijn in de mening
van de Rosmal naren. De kiezer
begrijpt er niets meer van. Weg
interactief bestuur, weg vertrouwen in de politiek. .
Oude politiek in optima forma.
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