'It's just like in The States'
Geen grote verrassingen in verkiezingsuitslag
Woensdag 4 maart verkiezingsavond. De spanning is te snijden in de hal van het
gemeentehuis in Rijen. Vanaf 20.00 uur, de sluitingstijd van de verschillende stembureau's,
druppelen de belangstellenden binnen. In de veronderstelling dat de einduitslag binnen de
kortste keren bekend zal zijn. Iedereen heeft immers vandaag met de computer gestemd.
De cijfers van het eerste stembureau laten niet eens zo heel lang op zich wachten. En ook de
resultaten van de volgende vier bureaus zijn redelijk snel op het grote scherm te zien. De door
bureau voorlichting uitgedeelde cijfers van vier jaar geleden worden druk vergeleken en allerlei
voorzichtige voorspellingen doen de ronde. Dan verschijnt op het scherm een tussenstand, om
voorlopig niet meer te verdwijnen. De hal wordt voller en voller en de (gevoels)temperatuur
steeds hoger. "Op een aantal stembureaus hebben de printers het af laten weten", weet een
net gearriveerde stembureauvoorzitter te melden. "De uitslag van Utrecht is al lang binnen en
bij ons is nog niet de helft bekend", grapt haar buurman. En een ander oppert: "Die computers,
ze kunnen beter maar gewoon gaan tellen." De nieuwe voorlichtster probeert de spanning wat
te breken. "Ik weet dat u op de volgende cijfers zit te wachten, maar onze steun en toeverlaat
hier achter de computer is vandaag jarig." Slechts enkele mensen laten zich tot een 'lang zal hij
leven' verleiden. Het overgrote deel blijft zich bezig houden met de perikelen van haar of zijn
partij. Uit pure ballorigheid begint de nabije omgeving nu aan te geven wat er allemaal over in
de krant zou kunnen komen. Een meegekomen Amerikaanse stagiaire verbaast zich nergens
over en reageert met "It's just like in The States".
Einduitslag
Dan om even over half tien klinkt de verlossende stem van burgemeester Aarts, die gelukkig de
tussenstanden laat voor wat ze zijn en meteen de einduitslag bekend maakt. Gejuich in de
hoek van Partij van de Arbeid en VVD, die beiden een zetel winnen. De partij van de Arbeid
gaat van twee naar drie en de VVD van één naar twee zetels. Ook Locaal Belang, die weliswaar
op vier zetels blijft staan, maar wel in stemmenaantal de grootste partij wordt, steekt haar
vreugde niet onder stoelen of banken. Wat stiller, maar zeker niet ontevreden is de aanhang
van Kern '75, die haar restzetel van vier jaar geleden in moet leveren en nu op vier uitkomt.
Gemeentebelang blijft op drie en ook het CDA kan dat aantal behouden, zij het met een toch
vrij aanzienlijk stemmenverlies. Tragischer is de uitslag voor D66. Deze eenmansfractie blijkt
onder invloed van de landelijke trend een stevig stemmenverlies te hebben geleden en moet
het veld ruimen. Jammer, vinden ook al die andere partijen.
Met voorkeurstemmen
Drie personen blijken, hoewel niet op een verkiesbare plaats, toch door het grote aantal
voorkeurstemmen in de raad gekozen te zijn. Dat zijn Gérard van Lisdonk van het CDA (206
stemmen), Jos van Gool van Kern '75 (171 stemmen) en Bets Milani-Willemen van de PvdA
(170 stemmen). Van Lisdonk heeft al aangegeven het raadslidmaatschap te accepteren, wat
betekent dat Eugene Smet, de nummer drie op de lijst, niet in de raad terug zal keren. Jos van
Gool heeft besloten zijn plaats af te staan aan Wil Bekkers, de nummer vier op de lijst van
Kern'75. Van Gool over deze beslissing: "Ik vind het bijzonder prettig dat de mensen uit een
soort van sympathie en respect op mij gestemd hebben. Het geeft aan dat ze je niet vergeten

zijn. Maar diezelfde mensen zullen het me ook beslist niet kwalijk nemen dat ik besloten heb
het raadslidmaatschap niet te aanvaarden. Ik had dat immers van te voren ook al
aangekondigd. Bovendien, als ze me nodig hebben, zal ik er toch altijd voor ze zijn."
Ook Bets Milani-Willemen staat haar plaats af aan de nummer drie, Jan de Jong. "Ik zie de vele
voorkeurstemmen als een groot compliment en ben heel blij met de winst die we geboekt
hebben. Maar al vóór de verkiezingen heb ik aangegeven dat ik de luwte in wilde en alleen als
vierde in de raad terug zou keren." Dat niet iedereen blij is met haar beslissing, bleek uit een
actie van enkele ambtenaren van de Dienst Gemeentewerken in de Rembrandtlaan. Die lieten
met rode pamfletten voor de ramen onverbloemd weten: 'Bets moet blijven".
MvH

Hoe ziet de gemeenteraad er in de komende periode (1998-2002) uit?
Locaal Belang: Kees Beenackers, Johan Gillis, Bertus van Kaathoven en Bert Wagemakers.
Kern'75: Rennie Brouwer, Els de Bont-Bakx, Martijn Broeders en Wil Bekkers (neemt de plaats
in van Jos van Gool).
Gemeentebelang: Ingrid Scheifes-Coenen, Kees Dikker en Rinus van Bijsterveldt.
Partij van de Arbeid: Lau Lavooij, Jaap ten Have en Jan de Jong (neemt de plaats in van Bets
Milani).
CDA: Ad Haagh, Gérard van Lisdonk en Stan van Beijsterveldt.
VVD: Vic Haagh en Kees Caspers.
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