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Breuk in coalitie RoerdalenBreuk in coalitie Roerdalen
POLITIEK Praktische Politiek in oppositiebank na ontbreken steun voor nieuwe wethouder

door Jan Hensels

ROERDALEN – De lokale partij Prak-
tische Politiek in Roerdalen is af-
gelopen weekeinde uit de coali-
tie gestapt. De partij is teleurge-
steld in de opstelling van de an-
dere drie coalitiepartners.

Ondanks het vertrek van Prakti-
sche Politiek uit de coalitie be-
houdt de resterende coalitie van
Roerstreek Lokaal!, CDA en Jonge-
renlijst toch nog een ruime meer-
derheid in de raad.

Tijdens een overleg tussen de

coalitiepartijen bleek dat er geen
steun was voor een nieuwe wethou-
der van Praktische Politiek als op-
volger voor de begin februari opge-
stapte wethouder Jan Teuwen. Prak-
tische Politiek had Maurice Bek-
kers, lid van de raadscommissie Be-
wonerszaken, naar voren gescho-
ven als zijn opvolger. Tijdens het
overleg lieten de fractievoorzitters
van de drie andere coalitiepartijen
weten dat ze de klus wilden afma-
ken met de zittende wethouders,
zo bevestigt fractievoorzitter Driek
Tegels van het CDA. Het gaat om
de wethouders Chrit Wolfhagen

(CDA), Jan Ramakers (Jongeren-
lijst) en Tjeu Verheijden (Roer-
streek Lokaal!). Zij gaan fulltime
werken in plaats van 0,75 procent.

Fractievoorzitter Baer Suijlen
van Praktische Politiek reageerde te-
leurgesteld op het gebrek aan steun
voor de wethouderskandidaat van
zijn partij. „Ik zit dan als politicus
niet zo in elkaar dat ik dan toch
maar in de coalitie blijf zitten al-
leen om hen aan een gerieflijke
meerderheid te helpen. Dan kies ik
voor de oppositie.”

Driek Tegels van het CDA vat
zijn standpunt samen: „De kandi-

daat heeft zeker een half jaar nodig
om zich in te werken, terwijl er tot
aan de verkiezingen nog maar een
jaar resteert. Met een stuk of vier,
vijf zware dossiers voor de boeg
leek het ons beter dat de huidige
collegeleden het afmaken.” Met de
persoon van de wethouderskandi-
daat heeft het standpunt niets te
maken, stelt Tegels. „Van Bekkers is
inderdaad bekend dat zijn stand-
punt over sloop van St. Ludwig af-
wijkt van dat van de gemeente.
Maar dat heeft voor ons geen rol ge-
speeld.” Bekkers was gisteren niet
bereikbaar voor commentaar.


