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Sinds anderhalf jaar is Peter 
van Melick (39) uit Neer fractie-
voorzitter van het CDA in Leu-
dal. Hij analyseert de start van 
deze coalitie en kijkt naar de 
toekomst.

door Peter Hamans

‘Toen we als CDA in deze coalitie 
stapten wisten we dat het geen ge-
makkelijke jaren voor Leudal zou-
den worden. De financiële positie 
was niet ideaal en we voelden de 
hete adem van de provincie in onze 
nek omdat het onder curatele stel-
len als een zwaard van Damocles 
boven ons hing. Toch denk ik dat 
de burgers het wel begrijpen dat we 
nu moeten doorpakken, dat er écht 
iets moeten gebeuren als we de toe-
komstige inwoners ook nog leven-
dige en vitale kernen willen bieden. 
De boodschap die de politiek bracht 
was dus geen prettige, al hebben 
we als CDA-fractie middels diver-
se motie kunnen sleutelen aan de 
begroting voor dit jaar. Het college 
wilde fors bezuinigingen op de mu-
ziekverenigingen, dat hebben we 
weten terug te schroeven accepta-
belere kortingen. En we hebben de 
financiële pijn ook op andere gebie-
den kunnen verzachten. Het CDA 
is een partij die altijd vooruit kijkt, 
minstens een generatie verder. We 
doen weinig aan korte termijnpoli-
tiek.’ 

‘Kijk naar wat wél goed gaat. Er is 
gemeenschapszin, verenigingen be-

grijpen best dat ze zelf ook aan de 
slag moeten om verder te kunnen. 
Zelf zit ik bij de fanfare in Neer. Die 
heeft een samenwerkingsverband 
gezocht met Buggenum. Prima, dat 
zijn positieve signalen. Er is veel 
bedrijvigheid in deze regio. Denk 
aan de agrarische sector, er wordt 
volop geïnvesteerd en geïnnoveerd. 
Waar ik me wel zorgen over maak 

is de negatieve berichtgeving want 
die straalt vaak ongemerkt af op 
bedrijven die willen uitbreiden of 
zich hier willen vestigen. Ja, zo erg 
kan het zijn. Al dat politieke gekra-
keel, al dat geruzie. Bedrijven hou-
den steeds vaker rekening met om-
gevingsfactoren en de politiek is er 
daar een van. Denk daar eens aan.’

‘Gegeven de omstandigheden doen 
onze twee wethouders Van den 
Beuken en Vogels het goed. Voor 
het eerst in vijftig jaar trekt de 
overheid zich steeds meer terug 
en er wordt meer verwacht van de 
samenleving. Dat is lastig voor de 
burger maar ook voor de bestuur-
ders. Zij zitten midden in dat pro-
ces, ook zij moeten leren loslaten. 

Daar komt bij dat de oppositie hen 
op kleinere zaken aanvalt terwijl 
ik vind dat je moet vasthouden aan 
de visie op langere termijn. De op-
positie bedrijft incidentenpolitiek 
maar help je daar de burger verder 
mee? Nee. In gemeenten om ons 
heen bespeur ik een grotere eens-
gezindheid. Bij ons zit een aantal 
echte juristen in de raad, dan krijg 
je die scherpslijperij. De jongeren 
in de raad maken nog niet het ver-
schil. Ook zij kunnen er wat van, 
kijk maar op Twitter en Facebook 
waar zaken vaak negatief benaderd 
en verdraaid worden. Nee, ik volg 
het niet allemaal want het wordt 
al snel eindeloos gedoe. In verge-
lijking met andere gemeenteraden 
is de sfeer bij ons dus negatiever 
hoewel ik toch enige verbeteringen 
zie. Daarom pleit ik er voor om de 
gezamenlijke blik naar de toekomst 
te richten. Daarbij wil ik graag de 
rol van bruggenbouwer op me ne-
men. Als fractievoorzitters zoeken 
we elkaar al meer op. Het probleem 
zit in de bejegening van het college 
door de oppositie. En dat is jammer, 
we missen de eendracht.’

‘Ja hoor, ik ben ervan overtuigd dat 
deze coalitie de rit uitzit. Dat is ook 
hard nodig voor Leudal. Het college 
vormt een robuust en collegiaal ge-
heel. De wethouders hebben moei-
lijke keuzes moeten maken. Ze ne-
men hun verantwoordelijkheid en 
zetten de schouders eronder. Daar 
moet de raad vaker een voorbeeld 
aan nemen.’

Peter van Melick: ‘CDA kijkt naar langere termijn’. (Foto Peter Hamans)
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26 stadswoningen met uitzicht op het 
park. Nog maar een paar beschikbaar.
vanaf € 274.400,- v.o.n.

Molenweg

50 stadswoningen en 33 appartementen,
al vanaf € 175.000,- v.o.n.
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3 luxe urban villa’s middenin het stadspark.
Dit jaar nog wonen!
vanaf € 335.925,- v.o.n.
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16 comfortabele appartementen 
mét terras aan de Roer.
vanaf € 242.500,- v.o.n.

Ruralis

23 vrijstaande en geschakelde bungalows, 
nog maar enkele te koop.
vanaf € 264.300- v.o.n.
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Kom Roerdelta Ontmoeten!
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