Spannende tijden voor wethouder Snijders

Verkiezingen op 3 maart afrekening voor politici
Geert Snijders heeft er als
wethouder in de gemeente
'sHertogenbosch bijna
een eerste periode op zitten. Vier hectische jaren
die veel energie kostten
maar ook veel voldoening
opleverden. „Een nieuwe
ervaring nadat ik de overstap maakte van fractievoorzitter van de PvdA
naar
het
wethouderschap."

Door Herman van Dinther
Geert Snijders heeft een stevige
portefeuille. Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondbedrijf, Sociale Zaken, Wijkwethouder voor
de Hambaken en eerste locoburgemeester. „Het is een eer
om in die functie af en toe de
gemeente te mogen representeren.
Maar dat is uiteraard niet het
moeilijkste. De ontwikkeling
van de stad qua economie en
qua wonen gaat mij aan het
hart. Je moet verder kijken clan
de dag van morgen. Dat belang
op lange termijn is soms moeilijk aan mensen uit te leggen. .
Zij richten zich vooral op hun
actuele leefwereld." Als voorbeeld noemt hij het centrumplan in Rosmalen. „ D e mensen
zijn het al jaren spuugzat dat er
niets gebeurt, het centrum verpaupert, de winkelvoorzieningen achteruit hollen. Dat snap
ik als geen ander, ik wil ook dat
morgen de schop de grond
ingaat. We hebben er keihard
aan gewerkt, mijn ambtenaren,
DKM,
projectontwikkelaar

Foruminvest en veel anderen
om de plannen vlot te trekken.
We zijn tegemoet gekomen aan
bezwaren, hebben de plannen
aangepast. Nu lijkt het erop dat
we aan de slag kunnen. Wanneer de gemeenteraad de
bestemmingsplannen vaststelt
clan kunnen we verder. Ik heb
er goede hoop op dat de eerste
helft van dit jaar de plannen
worden goedgekeurd en dat
volgend jaar het centrum bruist
van
de
bouwactiviteiten."
Navraag bij Afshin Nazarian,
projectontwikkelaar bij Foruminvest, leert dat hij optimistischer is. „Wanneer Rosmalen
wil, dan moeten we dit jaar al
van start kunnen, er is al teveel
tijd verloren gegaan." Snijders
houdt zich na die reactie op de
vlakte: „ I k ben wat voorzichtiger, maar ik hoop inderdaad
dat er verder geen bezwaren
komen en dat we nog sneller
aan de slag kunnen."

Niet alleen Centramplan
Hoewel het Centrumplan voor
Snijders een van de hoofddossiers was de afgelopen vier jaar,
zijn er ook andere hoofdbrekens die hem soms uit zijn
slaap houden. Het plan De
Heere Hintham dat de Biechten
moest gaan vervangen heeft
heel lang op zich laten wachten. Dat geldt ook voor de realisatie van plan De Hoef waarin
De Annenborch vorm moet
krijgen. Heel belangrijk wordt
de omlegging van de Zuid Willemsvaart. Rijkswaterstaat is
vergevorderd met de plannen,
de gemeente Den Bosch ook.
Toch zijn er bij sommige inwoners twijfels of de omlegging
ooit realiteit wordt. De Raad

van State moet zich nog uitspreken of opwaardering van
het kanaal in de Binnenstad
realistisch is. Snijders denkt dat
er geen weg terug is. „Ik zie
geweldige mogelijkheden door
de omlegging. We gaan verder
dan de ecologische hoofdstructuur nodig maakt, we gaan het
kanaal onderdeel maken van
een groot natuurpark Rosmalense Aa. We zien kansen, geen
bedreigingen."

Ambitie
Het is duidelijk dat Geert Snijders (59) de smaak te pakken
heeft. Hij ziet de plannenmakerij die nog op stapel staat als
een grote uitdaging. Hij hoopt
dan ook dat er voor hem een
tweede periode als wethouder
inzit. „Waar ik zo bang voor
ben is dat de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart een
verdere versnippering zullen
opleveren. Er gaan twaalf partijen de strijd aan. De kans is
groot dat er drie of vier partijen
met drie of vier zetels uit de
strijd komen. Hoe sterk wordt
de coalitie. Natuurlijk hoop ik
dat ik verder kan werken aan
een gemeente die bezig blijft
met de wensen van de inwoners. Als PvdA-wethouder zet ik
me in voor een breed gedragen
wensenpakket. Daarmee wil ik
geen kiezerstaai spreken, het is
echt mijn ideaal om te wonen
en te werken in en voor een
gemeente
waarin
mensen
gelukkig zijn met hun leefwereld. Er is nog zoveel te doen.
De Molenhoekpassage moet
flink op de schop, De Groote
Wielen vraagt om aandacht, de
verdere invulling van De Hoef
is nog niet klaar, Sprokkelbosch
moeten we behoeden voor
woningbouw, het plan Bernadettekerk moet eindelijk worden vlot getrokken, het natuurgebied De Hooge Heide, dat uit
drie delen bestaat moeten we
heel serieus gaan aanpakken."
Hoewel Snijders diep ingaat op
de ontwikkeling van ruimtelijke
projecten, blijkt in zijn betoog
dat de sociale factor in zijn portefeuille hem danig bezighoudt.
„ I k treed daar niet zo mee naar
buiten, maar neem van me aan
dat bijvoorbeeld het armoedebeleid mij behoorlijk raakt.
Maar daar zoek ik de krant niet
mee op. Het gaat me vooral om
het hart."

Rosmalenaar
Snijders woont zelf in Rosmalen, maar dat neemt niet weg
dat hij steeds probeert een helicopterview te houden voor de
hele gemeente. „Voor mij gelden alle wijken en leefgemeen-

schappen als een belangrijk
deel van de gemeente. Ik ben
niet puur voor de Rosmalenaar,
ik werk voor de hele gemeente
Den Bosch."
Snijders heeft de afgelopen vieljaar wel kennis gemaakt met
een vernieuwde fractie van Rosmalens Belang. „Verfrissend,
dat moet ik zeggen. Rosmalens
Belang heeft na een inwerkperiode bewezen politiek van
belang te zijn. De fractieleden
zijn betrokken, goed thuis in de
dossiers en betrouwbaar. Volgens mij is er geen partij die
met Rosmalens Belang niet
door een deur kan. In Ton van
Bussel heeft de fractie een heldere en integere leider. "

