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Welke effecten heeft val kabinet-balkenende?

SITTARD - De val van het kabinet-Balkenende - ge-
struikeld over de verlenging van de vredesmissie 
in Uruzgan - davert door Limburg. Grote projecten 
(zie kader) dreigen vertraging op te lopen. In de 
40 gemeenten laten de gevolgen zich voelen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, volgende woensdag. 
Kunnen de populaire lokale partijen - zoals bijvoor-
beeld Stadspartij, Leefbaar Nuth of GOB - hun succes 
verlengen? Of laten de Limburgse kiezers hun stem 
afhangen van nationale dossiers?

Lijsttrekker Pieter Meekels van de lokale partij GOB in Sittard-Geleen wint kiezers door aandacht voor de problemen van de mensen en in 
de wijken. Foto Raymond LEMMENS

Anders dan bij ons, zijn in Neder-
land lokale partijen - onafhanke-
lijke politieke groeperingen - ge-
duchte tegenstanders van de lokale 
afdelingen van traditionele lande-
lijke partijen. De ‘locals’ verklaren 
hun succes door de aandacht voor 
inwoners en hun problemen.
“Wij hoeven geen rekening te hou-
den met landelijke partijstandpun-
ten. We kunnen de belangen van 
de inwoners direct behartigen.” 
Zo propageert Leefbaar Nuth, 
de partij die opkomt voor de leef-
baarheid en zelfstandigheid van 
het Zuid-Limburgse dorp. Forse 
stemmenwinst leverde bij de vorige 
verkiezing - in 2006 - vier zetels en 
een schepenambt op.
Nog zo’n partij: GOB. Die is sinds 
oprichting in 1981 als Greven-

bicht-Obbicht-Born uitgegroeid 
tot de grootste partij in Sittard-
Geleen, intussen staan de letters 
GOB voor Geloofwaardig, Open 
en Betrouwbaar. Lijsttrekker 
Pieter Meekels kreeg na de verplet-
terende verkiezingsoverwinning in 
2006 de belangrijkste schepenzetel. 
Allemaal dankzij het contact met 
de 37 wijken in de fusiegemeente 
met bijna 100.000 inwoners, zegt 
Meekels. Ook nu gelooft hij in 
een triomf. “In elke wijk hebben 
we een kandidaat. Belangrijk, op 
een moment dat er nauwelijks 
geluisterd wordt naar de mensen. 
Onze kandidaten zijn niet alleen 
populair, ze hebben ook iets te 
vertellen”, zegt Pieter Meekels, 
voormalig gemeentesecretaris van 
Maastricht. Om de identiteit van 

Stemt Limburg weer lokaal?

In Limburg vrezen politici en economen dat 
grote projecten vertraging oplopen door de 
val van het kabinet-Balkenende. Onder meer 
doordat wetten niet worden afgehandeld, of 
dat maatregelen niet worden verlengd. Een 
overzicht:

Bouw van snelweg A74 bij Venlo, verbin-
dingsweg met Duitsland.
Uitwerking van plannen A2-tunnels in Maas-

•

•

tricht, Greenportlane bij Venlo en buitenring 
van Parkstad.
Verdeling van de beloofde 53 miljoen euro 
voor regio’s met een bevolkingskrimp, met 
name de mijnstreek rond Heerlen.
Betwiste fusie van de Noord-Limburgse ge-
meenten Mook en Middelaar, Gennep en 
Bergen.
Banenverlies bij Nedcar als werkduurvermin-
dering in crisissituatie niet wordt verlengd.

•

•

•

Populair poptrio 
Treble stopt
BEEK - Na 14 jaar stopt het Lim-
burgse poptrio Treble ermee. 
Het trio, dat bestaat uit Caroline 
Hoffman en de zusjes Djem en 
Nina van Dijk, zong al die jaren in 
een verzonnen taal en begeleidde 
zichzelf op gitaren en Afrikaanse 
instrumenten. Het grootste succes 
bereikte Treble in 2008 toen het 
Nederland met het nummer Amam-
banda vertegenwoordigde op het 
Eurovisiesongfestival, zonder veel 
succes.

Politie onderzoekt 
overval via Twitter
ROERMOND - De politie Limburg-
Noord hanteert een wel heel bijzon-
dere opsporingstechniek. Ze zetten 
de sociale netwerksites Twitter en 
Hyves (de Nederlandse variant van 
onze Facebook) in om overvallers 
op te sporen. Deze week zijn re-
chercheurs, die een gewelddadige 
overval in Roermond onderzoeken, 
via Twitter en Hyves begonnen met 
een weblog bij te houden rond de 
tv-uitzending Opsporing Verzocht. 
Daarin werd dinsdagavond een 
reconstructie uitgezonden van de 
overval in Roermond van 18 no-
vember. 

RS

Oud-soldaat voor 
rechter voor 
kinderporno 
BRUNSSUM - Tegen een 27-jarige 
ex-soldaat uit Brunssum is een een 
jaar cel geëist omdat hij een grote 
hoeveelheid kinderporno in zijn be-
zit had en verspreidde. De oud-sol-
daat stond deze week terecht voor 
een militaire rechtbank in Arnhem 
nadat hij op 12 mei 2009 was aange-
houden. De politie trof ruim 7.000 
kinderpornobestanden aan op zijn 
laptop en mobiele telefoon. De on-
eervol ontslagen soldaat bekende 
dat hij al vier jaar kinderporno van 
internet afhaalde en zo’n 30 foto’s 
via websites verspreidde.

RS

Volksafscheid van 
burgemeester Leers
M A A S -
T R I C H T 
- Morgen, 
v r i j d a g -
a v o n d , 
neemt de 
v e r t r e k -
kende bur-
gemeester 
Gerd Leers  
(foto) af-
scheid van 
zijn stad 
met een 
groot volksadieu op de Markt in 
Maastricht. Tussen 18.30 en 19.30 
uur treden tal van artiesten op. De 
toegang is gratis. Maastrichtenaar 
André Rieu zal via een live-verbin-
ding vanuit Zürich bijdragen tot het 
spektakel. 
Gerd Leers was burgemeester van 
Maastricht van 1 februari 2002 tot 
15 januari 2010. Hij stapte op, om-
dat een meerderheid van de gemeen-
teraad vond dat hij te kwetsbaar 
was door de omstreden aankoop 
van een Bulgaarse vakantievilla. 
Leers was populair in zijn stad. Bij 
ons is hij vooral bekend als de man 
die de coffeeshops richting grens 
laat verhuizen.

MaW

de kerkdorpen te garanderen, heeft 
zijn partij dorpplatforms opgericht 
waarin de bewoners mee beslisten 
over stadsdeelplannen. GOB 
vreest woensdag geen stemmen-
verlies door de val van de regering. 
“In het verleden hebben we nog 
crisissen gekend. Dat maakt lokaal 
niet zo veel uit. Mensen zijn vooral 
bezorgd om hun eigen gemeente”, 
zegt Meekels.

Traditie 
Lokale partijen kunnen in Neder-
land niet zomaar afgedaan worden 
als protestpartijen, al zijn som-
mige wel om die reden ontstaan. 
De onafhankelijke groeperingen 
laten zich ook niet zomaar in een 
vakje (groen, socialistisch, liberaal) 
drukken en ze zijn veel meer dan 
een tijdelijk fenomeen.
Vooral in het katholieke Limburg 
kennen dorpspartijen een lange 
traditie. “In 1918 waren er meer 
lokale partijen dan de gang-
bare landelijke”, zegt professor 
bestuurswetenschappen Arno 
Korsten van de Open Universiteit 
in Heerlen. Net na de Tweede 
Wereldoorlog behaalden die zo’n 
20% van de raadszetels. In Lim-
burg kwamen de dorpspartijen 
op als enige alternatief voor de 
Katholieke Volkspartij. Die was 

zo dominant dat de andere nati-
onale partijen niet eens de moeite 
deden om er lokale lijsten samen 
te stellen. Daardoor maakten de 
lokale partijen er meteen veel kans, 
temeer omdat de kiesdrempel in de 
dorpen laag was. 

Crisis
Door de schaalvergroting van 
de gemeenten verhoogde ook 
de kiesdrempel waardoor kleine 
lokale partijen het moeilijk kregen. 
“Sinds 2002 zijn ze weer aan een 
opvallende opmars bezig, ook in 
de rest van het land. Vooral op het 
platteland kunnen lokale lijsten 
roet in het eten gooien van de 
landelijke partijen, die uitpakken 
met algemene modieuze thema’s 
als veiligheid, en sinds dit jaar ook 
klimaatbeleid, wat dat ook moge 
zijn op gemeentelijk vlak”, zegt 
professor Korsten. Wat nu de na-
tionale crisis alle aandacht vraagt? 
“Zowat de helft van de kiezers laat 
zich sowieso leiden door de popu-
lariteit van een partij op nationaal 
vlak. Dat zal nu niet anders zijn. 
Gemeenteraadsverkiezingen zijn 
genationaliseerde verkiezingen”, 
stelt Korsten. Kunnen lokale lijs-
ten garen spinnen van de malaise? 
“Misschien, maar ik verwacht geen 
groot effect.” Marij WYeRS

vrees voor vertraging van projecten
Nederlanders zijn niet verplicht om te 
gaan stemmen. De opkomst bij de ge-
meenteraadsverkiezingen neemt af, in 
2006 kwam 56%  stemmen. “Wellicht is 
de opkomst volgende woensdag hoger. 
De kans bestaat dat mensen die in het 
verleden thuis bleven uit cynisme en 
afkeer van politiek nu toch het belang 
inzien”, denkt bestuurswetenschapper 
Arno Korsten. MaW

Meer kiezers
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