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Voerendaal ziet
coalitie vallen
Voerendaal ziet
CONFLICT Wethouder Suzanne Lipsch legt functie neer

door Bas Dingemanse

VOERENDAAL – De coalitie in de ge-
meente Voerendaal is gevallen.
Drie van de vier leden van de
partij Voerendaal Actief (VA)
stappen per direct uit de fractie.
Daardoor verliest de coalitie de
meerderheid en moet er op-
nieuw geformeerd worden. Wet-
houder Suzanne Lipsch stapt op.

Een slepend conflict tussen
VA-raadslid Dré Vliegen en een
groep leden van de fractie ligt aan
de basis van de val van de coalitie.
Volgens de partijleiders, fractievoor-
zitter Raimond Franssen en wet-
houder Suzanne Lipsch, is Vliegen
al geruime tijd een stoorzender.
Vliegen zegt op zijn beurt dat de
twee „enkel ja-knikkers om zich
heen verzamelen.”

Vliegen is uit de fractie gezet.
Pierre van Dinther en Yvonne Ha-
bets, eveneens raadsleden van VA,
verklaren zich solidair en stappen
zelf op. „De fractie is al geruime

tijd verdeeld. Franssen en Lipsch
voeren een beleid dat is georiën-
teerd op macht. Iedereen die kri-
tisch is, wordt weggezet als een last-
post”, zegt Vliegen. „Wij wilden sa-
men door, maar hebben niet de
kans gekregen zaken op te lossen.”

Lipsch zegt opgelucht te zijn dat
de samenwerking met Vliegen is
beëindigd. „Zelfs nu dat betekent
dat ik mijn wethouderschap moet
neerleggen”, zegt ze stellig. „Door
Vliegen zijn belangrijke dossiers
vertraagd of zelfs niet op tafel geko-
men. Hij heeft niet gedacht aan het
belang van de burger, maar aan
zichzelf. Daar heeft hij de burger
en de partij mee beschadigd. Daar
konden we hier niet omheen, on-
danks de consequenties.”

In Voerendaal hadden VA en De-
mocraten Voerendaal (DV) beide
vier zetels. Ze vormden samen de
coalitie, tegenover een zevenkoppi-
ge oppositie. Nu drie pionnen ver-
trekken uit het coalitieblok, zal dat
veranderen. Franssen gaat met VA
als eenmansfractie verder in de
raad. De drie opgestapte leden zijn
vooralsnog partijloos, maar kun-
nen zich aansluiten bij een andere
partij of voor zichzelf beginnen.

Er zal gauw een nieuwe coalitie
geformeerd worden. „Ik neem aan
dat wij daar nauw bij betrokken
worden, als grootste partij van Voe-
rendaal”, stelt DV-wethouder Pa-
trick Leunissen. „Het is nu het be-
langrijkste dat er zo snel mogelijk
weer een stabiel bestuur komt voor
deze gemeente.”

Burgemeester Wil Houben vindt
de situatie ‘wonderlijk’. „De zaak is
geïmplodeerd, dat vind ik betreu-
renswaardig. Net als het feit dat we
afscheid nemen van Suzanne
Lipsch. Ze is een topbestuurder, die
we zeker gaan missen.”

Zaak geïmplodeerd, dat is
betreurenswaardig. Net
als vertrek Suzanne Lipsch.
Burgemeester Wil Houben
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