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Beste leden,  

6 weken zijn voorbij sinds de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018. Vanaf het begin is 
het helder; de 5 partijen proberen samen te komen tot een breed gedragen en vooral 
stabiele coalitie. Met elkaar worden afspraken gemaakt: gezamenlijkheid, transparantie 
en openbaarheid, dat zouden de bouwstenen van het coalitieproces worden.  

In het verslag van de na de verkiezingen aangestelde verkenner, de heer Henk 
Hermans, is door elke partij aangegeven géén enkele partij uit te sluiten en in 
gezamenlijkheid het proces in te gaan.  

Het is dus logisch dat er vanuit de inhoud is gestart. Op 24 april is de matrix behandeld 
waarin de verschillende verkiezingsprogramma’s langs elkaar zijn gezet. Gelet op de 
grote opkomst van inwoners is er veel behoefte aan openbaarheid en informatie over 
het coalitievormingsproces. Ook tijdens deze bijeenkomst wordt door elke partij 
bevestigd dat niemand zou worden uitgesloten.  

3 dossiers, de Randweg, het centrumplan en het buitengebied, zijn in een aparte, 
besloten, bijeenkomst afgelopen zaterdag (28 april) uitgediept. Raadsleden, 
managementteam van de gemeente en de griffie zijn daarbij aanwezig geweest en via 
de methode morele oordeelsvorming hebben de raadsleden geanalyseerd hoe ze in de 
dossiers staan.  

Gisteren, 30 april, is met de 5 partijen de afgelopen zaterdag doorgesproken. Tijdens 
deze bijeenkomst ging het snel. De eerder gemaakte afspraken over gezamenlijkheid, 
transparantie en openbaarheid werden over boord gegooid en er bleek een handjeklap 
tussen bepaalde partijen in de achterkamertjes te hebben plaatsgevonden. In duidelijke 
taal werd uiteengezet dat, jawel, bepaalde partijcombinaties wel degelijk vanaf 21 
maart waren uitgesloten. Daarnaast werd door het JAN te kennen gegeven het CDA 
altijd al uitgesloten te hebben. Kortom, het voortraject was een grote leugen.  

Meermaals is toen door de onafhankelijk procesbegeleider, de heer Jan Smolenaars, 
geprobeerd om zijn advies, het CDA eerst aan tafel te zetten met het JAN, tot uitvoering 
te krijgen. Dat advies is door het JAN volledig naast zich neergelegd. Het JAN gaf aan 
niet eens met het CDA te willen praten. Het JAN koos, gesteund door Nederweert 
Anders en D66, liever om meteen het CDA aan de kant te schuiven, in plaats van de 
mogelijkheden te verkennen. Een klap in het gezicht van de democratie en tegen alle 
gedane uitspraken in.  

In het op de website van de Limburger verschenen nieuwsbericht stelt de 
fractievoorzitter van het JAN, de heer Henk Cuijpers, dat “onze [JAN, Nederweert 
Anders en D66] opvattingen passen het best bij elkaar, zo is zaterdag tijdens een 
bespreking over onze standpunten gebleken”.  



Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. Afgelopen 
zaterdag bleek namelijk dat het standpunt van Nederweert Anders in het 
centrumdossier volledig afwijkt van het JAN en D66. Omgekeerd had het JAN dit wat 
betreft de Randweg. Terwijl D66 op deze punten weer andere beloftes in het 
verkiezingsprogramma heeft staan, welke, gelet op het voorgaande, niet uitvoerbaar 
blijken in deze partijencombinatie.  

Worden dit allemaal vrije kwesties, waardoor beslissingen op de lange baan worden 
geschoven? Deze partijencombinatie zal, óf besluiteloos zijn, óf verkiezingsbeloften 
moeten breken, waarbij wij als inwoners van Nederweert het nakijken hebben en 
uitvoering van plannen op slot wordt gezet. Deze partijen liggen, juist op deze 
essentiële thema’s, namelijk mijlenver uit elkaar. Als de macht lonkt zijn idealen 
blijkbaar buigzaam.  

Wat steekt is de manier waarop een openbaar en transparant proces tussen zaterdag 
28 april en maandag 30 april door de 3 partijen in de achterkamertjes is beklonken. We 
zijn de afgelopen weken dus onderdeel geweest van een circus dat de gemeentelijke 
schatkist tienduizenden euro’s heeft gekost.  

Ondanks dit alles staat de VVD nog steeds open voor dialoog en willen we constructief 
aan de slag. We steken onze hand uit. Los van de inhoud verdient Nederweert namelijk 
een robuust en stabiel bestuur die het beste voorheeft voor haar inwoners. Daar wil de 
VVD aan bijdragen en dat begint met eerlijkheid.  
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