Oppositie deelt laatste klapjes uit aan coalitiepartijen
In de Bossche raadszaal was gisteravond zowel ferme
als flauwe campagnetaal te horen.

door Rianneke Huibers

Verschillende politici grepen
(wat bedoeld was als) de laatsl e
raadsvergadering vóór de verkiezingen van 7 maart aan onl
nog eens uit te halen naar de
coalitie. Fractieleider Paul Kagie van Leefbaar 's-HertOgen-

bosch en Rosmalen probeerde
wethouder Bart Eigeman andermaal de oren te wassen. Een
motie vOOr het behoud van
vaarbedrijf de Groore Stroom
van de Weener Groep nam hij
op als een motie vaD wantrou·
wen tegen Eigeman...De wethouder heeft gefaald". las hij
uit een warrige motie van
PvdA'er Saskia Ouives. Maar
dát had de coalitiegenote van
Eigeman (GroenlinI<S) natuurlijl< nooit voor ogeJl gehad.
De ferme aanval van Kagie liep

met een sisser af, omdat niemand de stap naar een motie
van wantrouwen daadwerkelijk
durfde te zetten. Zeker niet op
een onderwerp als beëindiging.
van de Groote Stroom. waar de
bevoegdheid niet eens bij de
raad, maar bij het college van
B. en W. zelf ligt.
Onderhandelingen
Ook de positie die Eigeman als
lijsttrekker van Groenlinks in
een gesprek met het Brabants
Dagblad innam tégen de parkeergarage aan de Hekellaan ,
stookte het verkiezingsvuurtje
op. Kagie stelde vast dat er nu
een meerderheid van de raad té-

gen de parkeergarage is en
daagde Groenlinks uit ter plekke de coalitie-onderhandelingen van ná de verkiezingen te
starten.
Fractieleider Paul van der Krabben van Bosch Belang wilde
graag weten of Groenlinks dan
alléén met partijen in een college wil die óók tegen de parkeergarage zijn. Tot zo'n uitspraak
liet fractieleider Ruud Schouten van GroenLinks zich evenwel niet verleiden. Hij gaf de
aanvallende raadsleden een politieke les: ..De fractie heeft
zich achter de coalitie geschaard. Maar u mag ons een
andere mening niet ontnemen.
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verheugd we~en dat er een akkoord aan zi t te komen rondom het Centrumplan voor Ros·
malen. Gistel'avond herhaalde
zij enthousia,t dat er eind deze
maand :zeker een rond plan is.
Dat enthousi;lsme werd haar
niet in dank ,lfgenomen door
Maarten Piet~rs van de PvdA en
fractieleider Ad Schouten van
Rosmalens Belang. Ofde wethouder niet onverstandig was
geweest om flU al te zeggen dat
er een akkoord aan zit te komen? Kunnen de veIWachtin·
Goed nieuws
gen wel waargemaakt worden?
Kreeg Eigeman fenne taal om
Eugster liet zich niet intomen:
de oren, wethouder Jerry Eugster werd met flauwe opmerkin- .•Heb ik eindelijk goed nieuws,
is het nog niet goed!"
gen aangepakr. Onlangs liet zij
Dan zouden we nu in verkiezingstijd gehouden zijn aan
een compromis! Dat zou mooi
zijn'" zei hij verontwaardigd.
Eigeman zelf zei er al helemáál
niets over. Hij liet zijn collegawethouder Roderick van de
Mortel (VVD) zeggen dat er nog
steeds eensgezingheid is in het
college. Burgemeester Ton Rombouts eindigde deze discussie
met de opmerking dat hij het
'lijsttrekkersdebat' sloot.

