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Gemeenteraadsverkiezingen

CU Geldermalsen en D66 Leerdam slaan 2014 over

Leefbaar Geldermalsen wil in de raad
Elke vier jaar is het afwachten wie er meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar
Geldermalsen is in maart van de partij.
geldermalsen • Voorzitter en lijsttrekker is Jos Rietbergen (62) die in
het verleden raadslid en wethouder
voor de VVD in Geldermalsen is geweest. “Eerlijk gezegd kan ik de politiek niet missen. Al sinds 1982 heb ik
serieuze belangstelling voor de plaatselijke politiek.”
Door tijdgebrek liep het vier jaar geleden net mis - nu had Rietbergen zijn
zaakjes in december al op orde. “Ik
heb best kritiek op de gang van zaken
in de raad. Dan kun je langs de zijlijn
gaan staan en blijven klagen, maar zo
zit ik niet in elkaar. We gaan proberen
er wat aan te doen.” Zo heeft de voormalig wethouder - die een eigen administratiekantoor runt - grote moeite
met de bouw van het MFC. “Die investeringen worden de doodssteek voor
de gemeente. Bovendien haal je zo de
bibliotheek weg uit het centrum; dat
beperkt de loop naar het winkelgebied.” Rietbergen is het op dit punt
eens met SGP en VVD. Een terugkeer
naar zijn oude liefde bleek geen optie.
“Ik heb dat geprobeerd, maar de VVD
koos voor verjonging. Volgens mij kan
een beetje ervaring geen kwaad. Inmiddels is het toenmalige bestuur opgestapt, daarom ben ik blij dat ik met
een eigen partij kom.” Rietbergen
vindt dat hij een mooie club mensen
om zich heen heeft verzameld. “Uit de
vele reacties blijkt dat ons initiatief
aanslaat. Maar ik ga me niet vastleggen op een aantal zetels - je weet nooit
wat de kiezer er van vindt. Ik denk wel
dat veel mensen teleurgesteld zijn in
de landelijke partijen. Maar hoe dat
plaatselijk uitpakt? Afwachten maar.”
Rietbergen kiest met Leefbaar Geldermalsen onder meer voor een transparante overheid, wil een overdaad aan
gemeenschappelijke regelingen voorkomen en mikt op samenwerking met
Neerijnen. Meer aandacht voor cultuur en recreatie en groenonderhoud
en het uitbesteden van sommige gemeentelijke taken zijn andere speerpunten. “Daarnaast richten we ons op

Oude bekende
Jos Rietbergen is een oude bekende
in de plaatselijke politiek. Hij woont
sinds 1974 in de fruitgemeente, was
namens de VVD twaalf jaar commissielid, acht jaar fractievoorzitter en
drie jaar wethouder. Daarbij had hij
onder meer financiën, openbare werken en grondzaken in zijn portefeuille. Verder was de ondernemer lid
van het dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland
en 25 jaar lid van het dagelijks bestuur van Dorpshuis Meteren. In
2005 trad Rietbergen af als wethouder na suggesties over zijn integriteit
bij de aankoop van grond. Bovendien
had hij een meningsverschil met de
rest van het college over het gebruik
van een gedeelte van zijn woning als
kantoor. Rietbergen werd opgevolgd
door Nico Wessels Boer.

de dorpen. We willen de mensen betrekken bij de leefbaarheid in de kernen. Recht doen aan wat de inwoners
willen en de inwoners bij het beleid
betrekken zonder onze slagvaardigheid te verliezen.”
CU Geldermalsen niet
De ChristenUnie in Geldermalsen is
bij de komende verkiezingen niet vertegenwoordigd. Vier jaar geleden trok
de partij nog volop aandacht. Lijsttrekker Martha Kool was prominent
aanwezig tijdens debatavonden en
maakte zo’n goede indruk dat de verwachting was dat de nieuwkomer zeker een zetel zou veroveren. De uitslag
van de verkiezingen viel de CU zwaar
op de maag. Men liep de verwachte zetel mis en de restzetel waar men toen
op hoopte, ging naar D66. “Het
scheelde maar drie stemmen, er is
zelfs nog een natelling geweest. Het
was een enorme domper”, weet
Martha Kool nog als de dag van gisteren. “Achteraf hoorden we dat mensen

• Jos Rietbergen mikt op een rentree in politiek Geldermalsen.

• Alexander Pechthold inspireerde D66 Leerdam vorig jaar maart. De partij nam die avond het besluit om te streven naar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Dat is niet gelukt.

uit onze achterban vergeten waren om
te gaan stemmen of die dag geen zin
hadden. Dan realiseer je je pas dat
echt elke stem telt.”
In de periode na de verkiezingen was
de werkgroep vast van plan om door te
gaan. Men probeerde het kader te versterken en bezocht de raadsvergaderingen. “Van lieverlee zakte dat in.
Mensen maakten andere keuzes vanwege hun gezondheid, anderen verhuisden waardoor we nog maar met
drie personen overbleven. Dat was te
weinig, we werden te kwetsbaar. Bovendien bleek uit landelijke verkiezingen dat we als CU in Geldermalsen te
weinig potentie hadden en het lastig
was om een plekje te ‘veroveren’ tussen de SGP en CDA.” Een steuntje in
de rug van de landelijke CU en een
noodkreet met het oog op de naderende
gemeenteraadsverkiezingen
zetten amper zoden aan de dijk. “Dat
leverde één reactie op. Toen realiseerden we ons: er is gewoon te weinig
draagvlak.” Zodat de plaatselijke afdeling haar activiteiten voorlopig stop
zette. Werkgroep en website leiden
een sluimerend bestaan in afwachting
van betere tijden. “Jammer, er is nu
geen CU in Geldermalsen. Zeker nu de
verkiezingen naderen mis ik het erg.
Bovendien is het lastig op welke partij
we nu moeten stemmen. Of we in 2018

wél meedoen? Wie weet. In de Plantage wordt gebouwd; misschien ontstaat er van lieverlee meer behoefte.”
D66 Leerdam
De Leerdamse afdeling van D66 doet
evenmin mee. Ook bij eerdere verkiezingen liet de partij verstek gaan, maar
recente impulsen wekten de verwachting dat D66 nu wel een poging zou
wagen het Hofje te halen. “Tot een
half jaar geleden zag het er goed uit”,
bevestigt secretaris Willem Rothuizen. “Er waren volop ontwikkelingen,
we hadden in Iker Bilici ook een veelbelovende lijsttrekker, maar daarna
stagneerde het. Je moet een volwaardige kandidatenlijst presenteren. Dat
bleek lastig.” Volgens Rothuizen is er
in Leerdam volop potentieel voor D66.
“Zeker een, misschien wel twee zetels.
Maar dan moeten we geen halfbakken
werk leveren. We gaan de komende
weken met de andere partijen op de
markt staan. Met met de boodschap
dat we niet meedoen. We willen het zo
ook ‘terugleggen’ naar de inwoners
met het signaal dat we mensen nodig
hebben met kwaliteit, wilskracht en
gedrevenheid. De komende tijd gaan
we werken aan een bredere basis, zodat we er over vier jaar klaar voor zijn.”
André Bijl
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Analyse Neerijnen: Kijkt iedereen soms tv?
neerijnen • ‘Wat is het stil op twitter
Dries, kijk je stiekem tv?’ Een grappig
bedoelde tweet – steek onder water? –
afgelopen week van Andreas Beverloo
van Artikel 50 in de richting van SGPraadslid en toegewijd twitteraar Dries
Mulder.
Artikel 50 is een nieuwe speler op het
Neerijnense politieke toneel. Laat de
naam van deze beweging vallen en
raadsleden reageren schamper: programma met irrelevante lokale plannen (Nederland los van Europa, geen
religieuze symbolen op het gemeentehuis) en volkomen onhaalbare voorstellen (gemeentehuis open op zaterdag). En over Beverloo: onervaren politicus die geen kaaskruimel heeft
gegeten van lokale politiek.
Voor Neerijnen dan. Ook nieuw. De
partij die afgelopen najaar werd opgericht door het ietwat bleke VVD-raadslid Freek van Wendel de Joode, maar
alle publiciteit opeiste door verrassend genoeg ex-NOS Journaal-correspondent Wouter Kurpershoek (‘woont
hij in Neerijnen dan?’) te kronen tot
lijsttrekker.
De reacties waren niet minder schamper. Kurpershoek wil de vloer aanve-

gen met het klimaat van geruzie in de
Neerijnense raad, maar wie fungeren
als linker- en rechterhand? Juist. Van
Wendel de Joode en het als adviseur
toegelaten onafhankelijk raadslid Ed
van Tellingen. Twee raadsleden die,
de eerste weliswaar minder dan de
tweede, vorig jaar een hand hadden in
het door Kurpershoek gewraakte vertrek van ex-burgemeester Van Hedel.
De (gevestigde) partijen die het debuut van Artikel 50 en Voor Neerijnen
met minachting gadeslaan hebben in
veel gevallen zélf nauwelijks bijgedragen aan stabiliteit in de 12.000 zielen
tellende gemeente.
PvdA, ooit vijf zetels, teruggevallen
naar één, ontsloeg in 2006 Frits Beukers na onenigheid over voorkeursstemmen. Beukers startte daarop een
eigen fractie. Binnen een jaar kon ook
Ed van Tellingen zijn biezen pakken,
de PvdA’er die eerder Beukers de
wacht aanzegde en over wie het hardnekkige verhaal ging dat hij in de raad
honderdtachtig graden draaide ten
opzichte van het fractiestandpunt.
CDA is het meest recente geval van
partijpolitieke burgeroorlog. De gebeurtenissen zijn nauwelijks bij te
houden. Eerst was in 2012 fractielei-

der Fred van het Hoofd een van de
kopstukken rond de val van de wethouders Van den Heuvel (GBN) en Jan
Koedam (nota bene CDA). Zo nam Van
het Hoofd, daarvoor CDA-wethouder,
revanche op de inhaalmanoeuvre die
Koedam erna in het zadel bracht als
wethouder. Zei men. Wat volgde was
een scheuring binnen het CDA: twee
raadsleden onder wie Van het Hoofd
gingen verder als CDN, één raadslid
(Henk Verseijl) bleef het CDA trouw.
Intussen zijn Koedam en Verseijl door
de nieuwe CDA-baas Adriaan Hakkert
op een zijspoor gezet. Koedam zei de
politiek vaarwel, Verseijl verhuisde
naar GBN.
Woensdag 19 maart gemeenteraadsverkiezingen en op het menu staan
partijen met een intrigerijk verleden
(PvdA, CDA), nieuwe partijen (Artikel
50 en Voor Neerijnen), een solist (Lijst
Beukers), een lawaaipapegaai (GBN)
en twee partijen (VVD en SGP) die in
de coupe zaten tegen Van Hedel.
Wat is het stil in de kieslokalen. Kijkt
iedereen soms tv?
André van der Vlerk

