Juichstemming en teleurstelling zij aan zij
Geen grote verschuivingen in Gilze en Rijense gemeenteraad
Een raadszaal afgeladen vol aanhangers en campagneteams, stembureauleden die zich
binnenhaastten, een ambtenarenkorps dat er hard aan trok en burgemeester R. Roep
die met ondersteuning van beamerbeelden, tussenstanden en einduitslag bekend maakte.
Het was weer op en top verkiezingssfeertje woensdagavond in het gemeentehuis in
Rijen. En ook al gaf de totaalstand geen grote verschuivingen in de samenstelling van de
raad te zien, net als altijd stonden juichstemming en teleurstelling zij aan zij.
Met 11.750 kiezers en een opkomstpercentage van 62,74% won de gemeente Gilze en Rijen
niet alleen ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen (11.198 kiezers - 61,83%),
maar stak het ook boven de landelijke opkomst uit. Het was het enige wapenfeit waarmee álle
partijen tevreden konden zijn. Want de avond die voor iedere partij na weken van campagne
voeren de apotheose zou moeten zijn, gaf hier en daar toch een bittere pil te slikken.
WINST EN VERLIES
Vreugde in het kamp van Locaal Belang, dat ondanks het vertrek van grote stemmentrekker
Cees Beenackers, toch kans zag om met 2492 stemmen - een winst van 195 - als grootste
partij uit de bus te komen en haar vier zetels te behouden. Lijsttrekker Bert Wagemakers in
een eerste reactie: "Ik ben dik tevreden. De verdeling van de zetels komt precies overeen met
de prognose die ik gegeven had.". En doelend op de college-onderhandelingen, waartoe
Locaal Belang als grootste partij weer het voortouw mag nemen: "Vanavond eerst feesten en
dan zien we wel verder."
Gemeentebelang werd met 2432 stemmen goede tweede en haalde bovendien de grootste
winst van 627 stemmen én een vierde raadszetel binnen. Lijsttrekker Ingrid Scheifes
reageerde kort en bondig: "Ontzettend tof zo'n overwinning".
Kern'75 was met 2039 stemmen zowel verliezer als winnaar. Verliezer omdat de partij het ten
opzichte van vier jaar geleden met 229 stemmen minder moest doen. Winnaar omdat het met
hulp van een restzetel nog net die vierde zetel binnen kon houden. Walter de Vet, de nummer
één op de lijst: "Het was een spannende race, waarbij we gewoon mazzel hebben gehad".
Die mazzel ging niet op voor winnaar en verliezer Partij van de Arbeid. Met een winst van
418 stemmen kwam deze partij op 2028 stemmen. De elf die ze er minder hadden dan
Kern'75 kostte hen de vierde zetel (afgelopen periode hadden ze er drie). Lijstaanvoerder Lau
Lavooij had dan ook dubbele gevoelens: "Heel blij met de winst, een kwart meer stemmen
dan de vorige keer. Daarmee spreken de kiezers het vertrouwen in de PvdA in Gilze en Rijen
uit. De landelijke trend geeft andere dingen te zien. Maar toch ook een beetje zuur dat we met
elf stemmen verschil die vierde zetel net niet hebben kunnen halen."
Het CDA bleef met 1762 stemmen - een winst van 221 - de vijfde partij in onze gemeente. De
nummer één Ad Haagh was 'hartstikke tevreden'. "Blij dat we drie zetels hebben kunnen
behouden en dat de hoop iets te groeien is uitgekomen. Blij ook dat we met de
voorkeurstemmen van Jos Oomen de boeren weer terug naar onze partij hebben kunnen halen,
maar ook weer hartstikke jammer dat daardoor Gérard van Lisdonk er nu buiten valt."
De VVD tenslotte leed met een uitslag van 997 stemmen een verlies van 364 en valt daardoor
terug van twee zetels naar één. Vic Haagh zei erg teleurgesteld te zijn.. "Ik begrijp het niet.
Het verbaast mij dat de kiezers ons uiteindelijk geen steun geven, terwijl voor ons de
verkeersituatie in Rijen altijd prioriteit had. De andere partijen hebben dat standpunt
inmiddels overgenomen, maar het zal interessant zijn om te zien wat ze daar nu mee gaan

doen. Onze vrees is dat het direct na de verkiezingen weer wordt teruggedraaid. Dat hebben
we immers al meer gezien."
De voorlopige samenstelling van de raad - de wethouders 'schuiven door' bij het nieuwe
dualistisch systeem en andere kandidaten nemen hun raadszetel in - vindt u elders in dit
weekblad.
Bron: Weekblad Gilze en Rijen-week 11– 2002 door Mariëlle van Hezewijk

