DOOR ZETTEN ZONDER DOOR TE SLAAN
Taalpuristen zullen ongetwijfeld opmerken dat
‘door zetten’ als één woord geschreven moet
worden. Daar hebben ze uiteraard gelijk in.
Net als in de naam van de partij zit hier echter
een woordgrapje in verborgen. ‘Door Zetten’
kan ook gelezen worden als ‘Met Acties’ of
‘Door Acties’ waarmee de hyperactieve
actieradius van de PVC wordt geaccentueerd.

Verkiezingsprogramma PVC periode 2018-2022
(Tien puntenplan)

1.ESSENTGEBOUW MOET EINDELIJK EEN
DEFINITIEF VOLWAARDIG CULTUURHUIS WORDEN
Er van uitgaande dat het onzalige plan van wethouder Toine Theunis om
het oude Essentgebouwen om te toveren in een appartementencomplex
net als eerdere initiatieven tot mislukken gedoemd is, moet het nieuwe
dagelijks bestuur dat in maart 2018 aantreedt, eindelijk werk gaan
maken van de ombouw van dit complex naar een volledig cultuurhuis,
met voldoende opslagruimte en repetitiemogelijkheden. Ook de
verenigingen die gedwongen vertrekken uit Mariadal moeten hier een
gastvrij onthaal krijgen. De 140.000 euro die voor het cultuurnetwerk is
uitgetrokken, zou deels aan de herinrichting/opstart besteed kunnen
worden. Het potje mag wat de PVC betreft ook best wat opgeschaald
worden. Het Theaterhuis Roosendaal, zoals het al in brede kringen wordt

aangeduid, zou in de nieuwe constellatie tevens kunnen gaan dienen als
een opstaptheater voor De Kring. De gemeente heeft na het mislukken
van verenigingsverzamelgebouw Den Deelder, zoals dat begin jaren
negentig in De Kroeven gepland stond, nog steeds een morele
inspanningsverplichting om de Roosendaalse podiumcultuur aan een
geschikt (gezamenlijk) onderkomen te helpen, al wekt wethouder
Theunis de indruk dat volkomen vergeten te zijn.
De Kring moet jaarlijks een extra geoormerkt potje van 100.000 tot
150.000 euro extra krijgen voor de programmering van voorstellingen
met een wat diepgaandere cultuurlading, tevens bedoeld als
schooleducatie, zodat we eindelijk weer eens Toneelgroep Amsterdam
aan het werk kunnen zien in Roosendaal. Toneel moet echt zeer actief
gepromoot worden, anders valt te vrezen dat deze sector straks
helemaal niet meer aan bod komt in de programmering.
De Kring dient een eenmalige subsidie te krijgen om de huidige zeer
oncomfortabele tribune in de kleine zaal te kunnen vervangen door een
opstelling die geen bezoeking is voor de bezoekers. Die investering
moet dan maar worden afgeschreven als compleet mislukt. Kennelijk
heeft de leverancier van dit groene monster er geen rekening mee
gehouden dat bezoekers doorgaans gezegend zijn met benen die ze
tijdens de voorstelling op een prettige en vrije wijze moeten kunnen
bewegen. Lekker relaxed zitten is een fundamentele voorwaarde om
optimaal van een voorstelling te kunnen genieten. Zonder een nieuwe
opstelling wordt De Kring nooit het meest gastvrije theater van
Nederland, waar directeur/bestuurder Jan-Hein Sloesen terecht wel
naar streeft.
2. GEMEENTE MOET ZICH TRANSPARANTER OPSTELLEN
TEGENOVER DE BURGERS
De PVC heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het Stadskantoor
ook in figuurlijke zin een transparant karakter te geven. Het College heeft
op alle mogelijke manieren geprobeerd dat streven te dwarsbomen. Zo
worden WOB-verzoeken (Wet Openbaar Bestuur) alleen behandeld
wanneer ze ondertekend op papier worden ingediend. Het College heeft
de PVC proberen wijs te maken dat landelijke regels dat voorschrijven.
Navraag bij het Ministerie van Binnenlandse zaken leerde dat dit
helemaal niet waar is. Gemeenten zijn daar namelijk geheel vrij in, en

dat betekent dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om WOBverzoeken desgewenst via de mail in te dienen. Na sterk aandringen van
de PVC heeft het College schoorvoetend en met misplaatst misbaar
toegezegd dat het ‘document management systeem (oftewel het
zaaksysteem)’ , dat momenteel wordt geïmplementeerd, het wellicht in
2018 mogelijk maakt dat WOB-verzoeken via de persoonlijke DigiD
digitaal kunnen worden ingediend. Jammer dat het College niet tevens
ruiterlijk toegaf de PVC in eerste instantie onjuist te hebben
geïnformeerd. De PVC blijft zich uiteraard op alle fronten inzetten voor
een transparante gemeente.

3. VOLGENDE COLLEGE VAN B&W MOET UIT MAXIMAAL VIER
FULLTIME WETHOUDERS BESTAAN
Binnen de politiek moet de bindende afspraak worden gemaakt dat
ongeacht de samenstelling het volgende College van B&W uit maximaal
vier fulltime wethouders gaat bestaan. De huidige 0,6 wethouder was
slechts bedoeld om de Roosendaalse Lijst aan een meerderheid in het
dagelijks bestuur te helpen. Gezien de beperkte portefeuille van deze
parttime-wethouder is dit gewoon weggegooid belastinggeld. Toine
Theunis had dit pretpakketje er probleemloos bij kunnen doen. Tekenend
is dat de 0,6 wethouder de muurschildering in het tunneltje onder het
spoor als een van haar belangrijkste wapenfeiten ziet. De PVC heeft
regelmatig op verbetering van de veiligheid met name voor voetgangers
in het spoortunneltje aangedrongen. Toen gaf het College niet thuis, wel
trok ze de portemonnee voor dit volstrekt overbodige stukje ‘openbaar
kunstbezit’, waar nauwelijks handen voor op elkaar gaan.
4. COLLEGE DIENT INHOUDELIJK TE CORRESPONDEREN MET DE
BURGERS. ONAFHANKELIJK TOEZICHTHOUDER MOET HIEROP
GAAN TOEZIEN
Zoals de PVC de afgelopen raadsperiode ten overvloede heeft
aangetoond, kampt dit College met een enorm communicatieprobleem.
Zo ernstig zelfs dat de PVC zich regelmatig genoodzaakt zag de
Commissaris der Koning in te seinen. Brieven gericht aan het College
worden doorgaans niet, ongeïnteresseerd of onvolledig beantwoord. De
PVC pleit dan ook voor de terugkeer van de ‘Elly Hollestelle’ figuur. Deze

beste woordvoerster die de gemeente ooit heeft gehad, wist in haar
eentje vragen van journalisten veel adequater, gedetailleerder en
doeltreffender te beantwoorden dan het huidige ‘communicatieteam’ dat
– in opdracht van het College weliswaar- de plank vaak misslaat (zie de
eerder gememoreerde WOB-flater). Zonder enige aanleiding en zonder
nadere toelichting ‘presteerde’ deze burgemeester het zelfs om de
hoofdredacteur van een gerenommeerd medium van de ene- op de
andere dag van de gemeentelijke informatie af te sluiten. Triest genoeg
liet de gemeenteraad dat zomaar passeren. Vastgelegd dient te worden
dat ‘voor kennisgeving aangenomen’ niet gezien mag worden als een
antwoord waar de burgers en de politiek recht op hebben. De PVC pleit
dan ook voor een onafhankelijke toezichthouder die de communicatie
tussen burger en Stadskantoor heel kritisch gaat volgen. Teleurgestelde
burgers die zich niet echt gehoord voelen moeten met hun klachten bij
deze functionaris terecht kunnen. Als deze klacht wordt gehonoreerd,
moet de toezichthouder het College kunnen verplichten het schrijven
opnieuw in behandeling te nemen. Maar dan wel op een serieuze manier
uiteraard.
5. GOED ONDERHOUDEN EN SCHONE STAD MOET PRIORITEIT
KRIJGEN
De partij Roosendaals Belang werd vroeger wat lacherig weggezet als
de partij van de scheefliggende stoeptegels. De PVC heeft die
denigrerende houding nooit begrepen, want die scheve stoeptegels en
aanverwante zaken zijn nu juist ook in figuurlijke zin de steen des
aanstoots voor de gemiddelde burger. Uit alle burgeronderzoeken komt
naar voren dat een goed onderhouden, schone stad naast openbare
veiligheid absolute prioriteit moet krijgen. Het College heeft ook hier de
nodige steken laten vallen. Een ieder die regelmatig door de stad fietst
weet dat de fietspaden niet alleen in technisch opzicht slecht
onderhouden worden, maar dat er in letterlijke zin ook best wat vaker de
bezem overheen zou mogen. Op recente vragen van de PVC
antwoordde het College dat ze geen kans ziet de fietspaden frequenter
te laten vegen. Wat natuurlijk flauwekul is, het gaat hier gewoon om de
juiste prioriteiten stellen. Ter illustratie: de PVC vraagt het College al
jaren om het ontbrekende voetpad langs de Van Beethovenlaan eindelijk
eens aan te leggen. Dat genoot kennelijk geen prioriteit, ondanks dat
voetgangers, scootmobiels en aanverwante karretjes en (brom)fietsen

elkaar daar constant hinderlijk in de weg lopen en rijden. Prioriteit had
kennelijk wel de renovatie van het fietspad langs de Dijkrand. Op 12
november werd het fietspad opengebroken, vervolgens gebeurde er een
volle week helemaal niets, en momenteel worden de werkzaamheden in
een uitermate laag tempo in een minimale bezetting uitgevoerd. Ook dat
moet helemaal anders. Ongerief voor de burger hoort zo kort mogelijk te
duren. Schandalig is natuurlijk eveneens dat de Rembrandtgalerij al ruim
een half jaar in de steigers staat. Dit brengt ook heel wat ongemak voor
het verkeer met zich mee. Het College moet AlleeWonen veel sterker
onder druk zetten om het project zo snel mogelijk af te ronden. Nadat
een bromfietser dodelijk was verongelukt ten gevolge van slecht
onderhoud op het fatale fietspad , zou je verwachten dat bij bestuur en
politiek alle alarmbellen gingen rinkelen. Het bleef echter oorverdovend
stil. De fietspaden liggen er nog steeds beroerd bij. Snel ingrijpen is
geboden.

6. POLITIE MOET VEEL ZICHTBAARDER WORDEN IN DE
BINNENSTAD
De veiligheid – toch een speerpunt van de VVD- is bij dit College ook al
niet in goede handen gebleken. De Molenstraat, eens een gezellig en
levendig middelpunt van het stadshart, is verworden tot een
verzamelplek van drugshandelaren en andere lieden die we daar liever
niet zien. De politie, die we daar juist wel graag zouden zien, schittert
door afwezigheid. Illustratief was de opmerking van een ouder echtpaar
dat mij hierop aansprak. ‘Meneer Pleij, ik heb werkelijk geen idee hoe
een politiefunctionaris er tegenwoordig uitziet. Ik zie ze hier nooit’. Een
duidelijker signaal dat er veel meer toezicht moet komen in het openbaar
gebied, waar vaak iets gebeurt wat niet mag, kan er vanuit de bevolking
niet gegeven worden. De PVC pleit al jaren voor een vaste politiepost op
de Markt, van waaruit surveillances richting onder meer N-Markt, Emile
van Loonpark en uiteraard de Molenstraat kunnen plaatsvinden. De
drugshandel moet sowieso veel actiever en met repressieve middelen
bestreden worden. De PVC ziet niets in gelegaliseerde verkoop van
drugs. Hoe je het ook wendt of keert, gelegaliseerd of niet, drugshandel
trekt altijd criminelen en crimineel geld aan. Dat moeten we echt niet
willen!

7. KANDIDAAT-WETHOUDERS MOETEN TOEGANGSEXAMEN
AFLEGGEN
Wethouders dienen voor hun definitieve benoeming een proeve van
bekwaamheid af te leggen, in de vorm van een proefwerk om aan te
tonen dat ze voldoende onderlegd zijn om deze zware functie succesvol
aan te kunnen. Omdat regeren/besturen vooruitzien is, moeten ze tevens
blijk geven van een toekomstvisie, oftewel om met Wim Kan te spreken:
Waar gaan we met zijn allen naartoe? En dan niet alleen in het komend
jaar, maar in de komende raadsperiode. Het fiasco Riek Bakker was
mogelijk ‘doordat de heren wethouders geen enkel idee hadden welke
kant het met de binnenstad op zou moeten gaan’. De uitspraak tussen
haakjes is niet van de PVC, Riek Bakker zei dit in een landelijk radiointerview, waarmee ze het gehele College van B&W in een ademstoot
volledig voor schut zette. De gemeenteraad gaat ook op dit punt
allesbehalve vrij-uit. Lang voordat ‘Ons Riek’ in beeld was, werden er
vanuit de bevolking diverse nuttige suggesties gedaan die de binnenstad
een vrolijker aanzicht konden geven. Het College, gesteund door de
gemeenteraad die het ook niet meer wist, verkoos daar helemaal niets
mee te doen. De komst van ‘Ons Riek’ luidde een volstrekt onzinnige
renovatiecarrousel van wegen in. De Kloosterstraat, die notabene pas
enkele jaren terug geheel is gerenoveerd, ging weer op de schop, omdat
Riek een ringweg ter afbakening van de binnenstad als de oplossing zag
voor alle problemen.

8. CONTRACT MET BINNENSTADSDIRECTIE MOET ZO SNEL
MOGELIJK BEEINDIGD WORDEN
Als uitvloeisel van ‘Rieks visie’, die door hoogleraar Cor Molenaar met de
grond gelijk is gemaakt, zitten we nu met een binnenstadsdirectie
opgescheept die maandelijks 16.000 euro opstrijkt zonder dat ze ooit
met een noemenswaardig resultaat of initiatief is gekomen. Naast dit
overbodige belastinggeld verslindende binnenstadsduo is er slechts een
persoon beter geworden van deze tunnelvisie: Riek Bakker zelf die voor
deze zinloze exercitie ruim 300.000 euro mocht incasseren. Ter
overdenking: bij haar aantreden mocht ze zich nog als professor

presenteren. Dat mag ze inmiddels al lang niet meer. Dat zegt toch ook
wel het een en ander over de mensenkennis van dit College. De PVC
heeft regelmatig bij het College geïnformeerd wat die binnenstadsdirectie
nu precies de hele dag uitvoert. Het ‘antwoord’ laat zich wederom raden.
De wethouders weten het domweg niet. Waar hebben we dat eerder
gehoord? Ze konden geen lijst met werkzaamheden en resultaten
overleggen. Het heeft er dus alle schijn van dat die maandelijkse 16.000
euro in een bodemloze put worden gegooid.
Lafhartig en volkomen misplaatst is ook de wijze waarop VVD-wethouder
Cees Lok de schuld van het fiasco met de biomineralenfabriek in de
schoenen van de gemeenteraad probeert te schuiven. Bij de vaststelling
van het bestemmingsplan had hij zelf zo wijs moeten zijn om te zeggen:
die rotzooi willen we niet binnen onze gemeentegrenzen hebben.
9. SUBSIDIEGELDEN MOETEN LANGS EEN KRITISCHE MEETLAT
WORDEN GELEGD
Gezien het fiasco met het Witte de With Instituut in Rotterdam, dat
volgens Leefbaar Rotterdam subsidiegelden op verkeerde- en
ontoelaatbare wijze heeft uitgegeven (zie ook mijn column op
www.roosendaalspleijdooi.jimdo.com ) lijkt het de PVC raadzaam om ook
de Roosendaalse subsidie-ontvangers eens langs een kritische meetlat
te leggen. De PVC bekruipt het gevoel dat hierbij best eens flink met het
rode potlood gewapperd kan worden.

10 GEMEENTE MOET EEN VEEL ACTIEVER ARBEIDSBEMIDDELEND
BELEID GAAN VOEREN
De gemeente moet een veel actiever arbeids-bemiddelend beleid gaan
voeren. Het is de PVC niet duidelijk waarom er speciale verblijven voor
Oost-Europeanen moeten komen, terwijl de kaartenbakken van de
Sociale Dienst nog lang niet geledigd zijn. Wat mankeert er aan het
opleidingsniveau van burgers met een bijstandsuitkering en waarom
worden bedrijven niet aangespoord om deze mensen zelf te gaan
opleiden? Op deze vragen probeert de PVC al geruime tijd tevergeefs
antwoord te krijgen van het College. ‘Afstand van de arbeidsmarkt’ is een
drogredenering, mits de juiste aanpak wordt gehanteerd.

