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Eugster: 'geen wethouder van steen'
I.J•••••• ~I
Jetty [ugster
• Jetty Eugster is 51 jaar en
woont in Empel.
• Eugster was in de afgelopen
raadsperiode wethouder, met
in haar portefeuille onder meer
stadsontwikkeling en ouderenbeleid.
• Bij de raadsverkiezingen van
2002 kreeg Eugster het hoogste aantal stemmen van alle
Bossche politici.

--

door Rianneke Huibers
In de serie 'de lijsttrekker op locatie' confronteert het Brabants
Dagblad de lijsttrekkers van de
Bossche politieke partijen met
een voor hen pijnlijke plek in de
stad. lijsttrekker Jetty Eugster
van het CDA plaatsen we naast
de restanten van de HAS bij de IJzeren Vrouw. Eugster ontmoette
hier als wethouder veel weerstand op haar bouwplannen.

de. Maar een bedrijventerrein
is voor de stad ook belangrijk.
Zeker omdat het daar pal aan
de A2 zit. En we kunnen eigenlijk geen andere kant meer op."

We staan naast de berg puin
van de voormalige HAS aan de
rand van de Ijzeren Vrouw. Een
passerende buurtbewoner her·
kent wethouder Jetty Eugster
en vraagt meteen wanneer die
troep nou eens wordt opgeruimd. Eugster geeft hem goede moed: uiterlijk eind maart is
die troep opgeruimd. De man
kijkt wat ongelovig en vraagt of
het echt waar is.

Wat zijn uw grootste wapenfeiten?
"De start van de bouw in de
Groote Wielen. Daar ben ik
echt trots op. Op het plan voor
het GZG-terrein trouwens ook.
Maar ik heb ook kleinschaliger
wapenfeiten. Denk bijvoorbeeld aan de woonzorgcomplexen zoals aan de Zuid-Willemsvaart."
Waar kan de kiezer u over vier jaar
op afrekenen?
..Op een goede invoering van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daar leven
veel zorgen over. Je kunt als gemeente niet zeggen 'Gij zult
mantelzorger zijn', maar we
mogen wel meer van elkaar vragen."

Is het waar?
"Ja. De ontwikkelaar Van Wanrooij moet het aanpakken.
Daar is een brief voor uit gegaan. Eind maart moet alles
weg zijn. Ofin een gat geschoven."

Die buurtbewoner twiJfelde..
"Ja, ik snap zijn scepsis wel. Ik
ben nu vijfjaar wethouder en
je kunt niet altijd aardig gevonden worden. Al ben ik somS de
'Ijzeren Vrouw', ik heb ook een
hart."
U vond het ook erg vervelend dat
we u hier op de foto zetten.
"Ja. Ik zit als wethouder nog in
het proces voor nieuwbouw
hier en wil niet dat de buwt
denkt dat ik ze tegen de sc)1enen wil schoppen. Maar het is
een illusie om te denken dilt ik
iedereen gelukkig kan mallen.
Daar moest ik wel aan wew
nen."

Past de POrtefeuille stadsontwikkeling wel bij u?
"Ik krab mij wel eens achtl" de
oren, maar toch vind ik va)'
wel. Ik denk niet in de tegCnstelling tussen mensen en stenen. Ik ben geen wethouder
van steen."
Vier jaar gelederl heeft u enkeW beloftes gedaan die nog niet helemaal

Op wie zou u stemmen, als het alleen op een iokale Bossche partij
mocht zijn?
"Het CDA is een lokale partij!
Geen enkele andere partij
krijgt mijn stem. Maar ik heb
wel bewondering voor Frans
van Gaal van Stadspartij Knillis.
Ik betrap mezelf erop dat ik altijd op hem wil reageren. Hij
raakt me. Maar ik stem toch
niet op zijn partij."

• lijsttrekker Jetty Eugster van het CDA bij de puinhoop van de voormalige HAS.

waargemaakt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van de
Markt.
..Nou, het grootste deel van het
kind is toch al geboren, hoor.
De Markt is ingetekend, tot en
met de busroute aan toe. Zelf
zie ik de bus liever niet daar rijden. maar de raad wil een busrondje om de Markt."
En de Parade, de R(JIldweg, de kom

van Rosmalen....
..De besluiten ofbestemmingsplannen daarvoor liggen er.
Maar ruimtelijke ordening gaat
nou eenmaal niet zo snel. Je
ziet het misschien niet, maar
het ongeduld spat er vanaf bij
mij."

Ook de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Kloosterstraat
stond vier jaar geleden op uw Iijst-

Foto Sandra Peerenboom

je? Hoe kijkt u hier nu tegenaan?
"Ik denk vanuit de CDA-filosofie van het rentmeesterschap:
we leven niet alleen voor nu,
maar moeten ook denken aan
generaties na ons. Ik vind het
moeilijk om groen op te geven,
want je krijgt het op die plek
dan nooit meer terug. Ik probeer ook op andere locaties in
de stad duidelijke grenzen te
trekken, zoals bij de Diezemon-

Met wie wilt u zeker niet regeren?
"Met Bosch Belang. Ik kan het
woord burger echt niet meer
horen! Het wordt een gotspe;
alsofalleen Van de Krabben
aan de burgers denkt en niemand anders. Daarbij was
Bosch Belang in het college in
het verleden ook niet zo'n succes."
Rijdt u wel eens met de auto over de
Maasdijk?
"Ja, maar bescheiden. Ik rijd
niet te hard en ik zorg dat er
geen stof opwaait."

