
Belang •• gehoopt op één meer
Teleurstelling. maar ook vreug
de. Bij Rosmalens Belang ging
het gisteravond alle kanten op.
In vergelijking met 2002 moet
de partij het doen met 4 in
plaats van 6 zetels. Bovendien
geldt ook hier: de één z'n dood.
is de ander z'n brood. Boeg
beeld Ad Schouten moet plaats
maken voor Sjef van (reij.

"Mensen. Leefbaar ts-Hertogen
bosch en Rosmalen. dat ons zo
vaak attaqueerde. is gehal
veerd. En realiseren we ons dat
ons zeteltal de voorbije jaren te
rugliep van zes naar drie, dan
zijn we er vanavond toch nog
één op vooruit gegaan. En be
denk ook,nog: het aantal partij
leden is de afgelopen periode
gestegen van tachtig naar zo'o
tweehonderd.•
Ook Rosmalens Belang reageer
de gisteravond, bij monde van
partijvoorzitter Touy van der
Geld op de klassieke manier, na
een verkiezingsnederlaag. Ter
wijl lijsttrekker Ton van Bussel
nog ondeIWeg was vanuit het
zenuwcentrum in Den Bosch,
peurde Van der Geld al vast wat
positiefs uit de verkiezingsuit-
slag. • Gistermiddag, het stembureau in basisschool De Troubadour. Ad Schouten, boegbeeld van Rosrn.a1ens Belang. is dan nog in opperbeste stemming. Foto SiJ1dra Peerenboom
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Terugval

, Bij de vorige gemeenteraads
verkiezingen, in 2002, kwam
Rosmalens Belang nog als num·
mer één uit de bus.

• De partij veroverde toen, net
als het CDA, zes raadszetels,
maar kreeg meer stemmen.

• Na het vertrek van drie raadsl
den, raakte het zeteltal gehal
veerd. Gisteravond kwam de
partij uit op vier zetels.

• Daarmee moet de fractie voor
zich dulden: de PvdA, Groen
links, SP, CDA en VVD.

• Dankzij voorkeurstemmen
treedt Sjef van Creij toe tot de
fractie. Van Creij verdringt
daarmee Ad Schouten.

-===----------.r---- ~~-----

Realistisch
Máar eenmaal afgéstapt van
het Kentering-podiun1 - Waar
een goed geVUlde zaal vaak veel
te harde mUziek op zich af had
gekregen - tOonde Van der Geld
zich ook realistisch. ;1-es zetels.
zoals de V?Iige keer, dat zou na
alle fractIeperikelen wel erg

mooi geweest zijn. Maar met di
verse volwaardige nieuw}(<r
mers op de lijst. hadden we eer
lijk gezegd toch op vijf zetels
gehoopt en gerekend. Dus met
vier zijn we teleurgesteld."
Het neemt niet weg dat even la·
ter handen geschud kunnen
worden. Zoals van de nieuVie

fractieleider, Ton van Bussel.
En van nog twee nieuwkomers:
JOs van Son en Kees Aben.
Maar er is ook teleurstelling en
verdriet. Jawel, Ad Schouten
krijgt bij binnenkomst in De
Kentering eveneens felicitaties.
De terugtredend fractieleider
lijkt. met een vierde plek op de

lijst, mooi net binnenboord ge
bleven.

Sjef van (reij
Maar Schouten \y~et wel beter:
nummer 6, Sjef van Creij, is
hem, dankzij yOorkeurstem
men. voorbij gestreefd. .Heel
jammer, maar zo ~ijn de spelre-
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gels'. houdt de verliezer zich
kranig.•En verder wil ik Sjef
natuurlijk feliciteren."
Van Creij, oud-garagehouder en
voorzitter van wijkraad Rosma·
len-Oost, neemt die graag in
ontvangst. "Ja zeker, dit is een
mooie uitdaging". merkt hij op.
Fractieleider Ton van Bussel tot

slot over wat 00 komen gaat:
..Links heeft hrt voortouW in
handen. dat is duidelijk.
Mocht men zich voor een
biel college tot "ns wende]
Rosmalense th?ma's kul
goed aan bod kcmen. dan,
we natuurlijk epen voor
leg."


