donderdag, 18 april 2013

CRISIS Openlijke aanval van Democraten Voerendaal op wethouder ‘ingegeven door komende raadsverkiezingen’

Suzanne Lipsch laat zich niet wegpesten
De Voerendaalse coalitie
gaat door een diep dal. Na
vorige week lijkt een val
van het college dichtbij.
Wethouder Suzanne Lipsch
weigert echter op te geven.
door Stefan Gillissen

N

a de tumultueuze raadsvergadering van vorige
week donderdag deed
wethouder Suzanne
Lipsch (Voerendaal Actief) er het
zwijgen toe. Daaraan is gisteren
een einde gekomen. In een openhartig interview reageert Lipsch op
de verwijten aan haar adres.
Die waren niet mals. De wethouder kreeg van coalitiepartner Democraten Voerendaal het (niet verder onderbouwde) verwijt de gemeenteraad onjuist en onvolledig
te hebben ingelicht. Een politieke
doodzonde, die normaal gesproken
het vertrek inluidt.

De vraag die bij iedereen op de
lippen ligt: waar ging het mis?
„Dat heeft te maken met een voorval, eind vorig jaar. Ik heb wethouder Patrick Leunissen (Democraten
Voerendaal, DV) in vertrouwen genomen over twee dossiers. Een dag
later lag het nieuws op straat. Twee
majeure projecten sneuvelden. Welke? Daar wil ik niet op ingaan.”
Dat moet het vertrouwen een
flinke deuk hebben gegeven?
„Als je lekt over werk van een andere wethouder, zeker. Ik heb Leunissen er tijdens een collegevergadering op aangesproken, maar hij ontkende glashard. Terwijl hij de enige
was die deze informatie had.”
Is die aanvaring de reden om u in
diskrediet te brengen?
„Sindsdien is de aanval gekozen.
Dat was tijdens de raadsvergade-

Wethouder Suzanne Lipsch (Voerendaal Actief): „Ik zit op deze positie om opdrachten tot een goed einde te brengen voor de burger.” foto Bas Quaedvlieg
ring ook te zien. Toen de DV-fractie ging overleggen over een motie
tegen mij, sloot Leunissen aan. Ik
weet waar het aan ligt. Een aantal
projecten staat op het punt van afronding. Blijkbaar is Democraten
Voerendaal bang dat iemand anders daar credits voor krijgt. De reden om me aan te vallen is ingegeven door de komende verkiezingen. Ik doe er niet aan mee, tel
geen poppetjes (stemmen).”

Uw handelen rond de sloop- en
herbouw van mijnwerkerskolonie

TVL werd fors bekritiseerd en
zorgde ervoor dat een ander
onderwerp ondersneeuwde.
„RKVV Voerendaal? Ja. Ik ben blij
dat de vereniging een nieuw veld
krijgt, maar zeker niet met de manier waarop dat ging. De gemeente
legt er fors op bij door fouten in de
procedure. Leunissen heeft in raad
en commissie zijn excuses moeten
maken. Maar in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen, verklaart hij dat de ambtenaren hem
‘verkeerd adviseerden’. Dat terwijl
die er net op wezen dat hij een fors

planologisch risico liep. Leunissen
moet meer respect tonen voor het
college en zijn ambtenaren. Die
aanval over TVL kwam uit Leunissens koker.”

U heeft nogal een aantal moeilijke
dossiers. Domein Hellebeuk, het
Volkshuisvestingsplan. Besluiten
daarover zijn snel controversieel.
„Denk je echt dat De Hellebeuk
een populair dossier is? Nogmaals:
ik zit niet op deze positie om de
verkiezingen te winnen. Ik wil simpelweg het werk doen waarvoor ik

ben aangesteld. Voor de gemeente
en de inwoners.”

Waarom gaat u nog door?
„Ik zit hier niet om politieke redenen. Ik ben erbij gehaald om projecten af te ronden, zit hier voor de inwoner van Voerendaal. Naar eer en
geweten. Ik heb er eerder voor gekozen om niet te reageren, maar wat
over me gezegd wordt is ongefundeerd en schadelijk. Eérlijk? Als
men op mijn aftreden uit is, dan
heb ik nieuws. Ik laat me niet wegpesten. Ik maak de klus af.”

