Vrijdag 7 mei 1993

limburga dagblad

Pagil

limhuig
‘—to

hoogleraar schildert gevolgen Lbnbargse corniptie-affaires

De voortwoekerende reeks corruplie- en andere
bestoorlijke affaires in ZuidLimborg zul haar
electorale uitwerking niet missen De komend
voorjour to houden gemeenlerooduverkiezingen

betekenen voor de kiezers in het plots
oproakmakende zuiden von deze provincie de eerste
en wie weet ook de beste mogelijkheid om bon stem
letterlijk en figuurlijk te lalen horen. Dr Limburgoe
hoogleraar beotuurs en bedrijfswetensrhappen prof.
dr. Azno Korsten houdt serieus rekening met
opectaculaire stembuauitolagen, mei de cooleur lorole
als doorslaggevende factor De 45-junge Korsten,
verbonden aan zowel de Open Universiteit als de
Rijksuniversiteit Limburg en vroeger onder meer
werkzaam op het Nijmeegse Instituut voor
Pobtirologie, staat binnen zijn vakgebied le boek alu
een internationaal vermaard en invloedrjk
wetenschapper. Al geruime tijd vervult hij talrijke
advioeurofuncties voor zowel gemeenten, provincies
als rijksinstellingen.
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‘Onthullingen zijn leuk,
maar debat ontbreekt’

HEERLEN De hoogleraar
hans zijn hiuoviehen, mei als ge
volg das de uilrerersle vraag
maar meteen een verrassend ons
weerd oplevert. Nee. tol op
hedeo ron er nergens ter wereld
metensohappelijhe studies ver
rioht naar de eleesurule elreesen
van vorrapve onder bestuurders
en pohtsoi. Dok met in ttshe, nee.
Maar het is wel een roer erna lig
probleem, dat velen bezighoudt
Tegelijherud wIn die gevolgen
huonvder loolig in te soholten.”
Alle
wetensvhappeiuk ge
gronde
reden voor Korsten
om de sponlanileis en het speru
laveve element in zijn ‘voorspel
hagen’ ie heoudnuhhen.
-
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Een ding is ooh voor hem eohtrr
op voorhand eovnekioae. De
soteer onvtuiibare vioedgoir von
smeergeld, en andere brstuurhj.
kr sohundalen in Zuid-Limbueg
aal hoe dan ooh eijn weerslag
hebben op de ivhoud von de
stemhus. En no hooft hei no
tuoehjh ook.”
Eens en vooral tijdens de verhie.
zingen voor de gemeevtrroad liv
maan 10041. maar ooh eoor de
Lim burgse S laten, een 1 uar later
De reus is volgens Koesten viel
zozeer dl, waar veeleer hoe groot
de elervorsir gevalge0000r het
pohheke deror ozo Zuid-tam.
boeg zullen aan.
Soepel en air de base pols
svhrtsr de prof twee altrrnsheve

scenario’s Hel ere—en tegelijk
minss maarsvhaniohe —draai.
keek eindigt in een betrehheiijh
genvg effeos, her onder knms uit
openues bes tegendeel
De elleeoev van al die affaires
hunnen in theorie heperhl bio’
ven Her geheugen van de mees
teteezees is immers van korte
duur en bovendien stemmen zij
mes zozeer open pand maar op
personen Zeker hier in tin
burg, waar bes leoomeen von de
vaarkrursiemmen nog altijd
sserk oniuibkeid iv Met als ge’
volg dol wethouders en raadsle
den in deze provivrie aan een
toon olienielinve doen, ze war
den vaak aangeklampt done bon
kieeees om non 0000res pro.
hieem al een kweshe op te los
sen Dp die maoirr raakt de
inhoud non de partijprogram’
ma’s op de srhOergrond Zehrr w
deze content euaen partijen die
io deren of znderr offalm verS
mdihrid oor. het beeld inrhten
te reeeren dol heliuistsndioi
daeie pnhhni ren die in de faut
aan gegoon. Iets dat de partij als
eodanig dun roet san te rehenen
eau eijo. Manen daarin slaagt,
eau de bewosle pong wei eens
aan eeo geweldige slnteamng
honnen onthomen
Ksrstens tweede srenaeio bevot
evhter, ofgreel tegen de branden.
de—r000gleverwzrhten
svtmihhehvgen in Zuid-tin’
borg. eeo vel groter eeohteitsge.
halte .,Hrs verbod wordt mdce’
dood bOel oeders zio al die ge
eenhleluke ondenoehee naar de
—

burg voer ooaaogrnzmr

singro gaan eorgen. Hoewel hel
aantal protestotemmrrn ie dcce

gel niel veel meer dan en paar
penvenlen bedraagt’

Als een volieerd doveni vat Kar.
sten nng maar enen in weten
svhuppeivhiorgsn samen: De
tekssi.spevifiebe noistandighe
den aullen ditmaal een beiavgrh
he stempel op droiseindoljhe
ssembss-uilsiagdrnhheo.” Met
als gennig een sserh wisselend
nerhieongsherid in deveetpbil.
lende Zuidbmhurgse gemeen
ten.
De hoogierote lordeen evo be
toog mei een ueibom prohlijh.
voorbeeld ,,tk geeljr ou al op
een briefir dal DII in Maasteirhi
ho de bomeode rzadnnerhieziv.
gen een sprrtovuloiee oetelminsi
aal behalen. Zeil loopt de Inkole
oldehng lekker, haar raadsleden
eo werhnudrrs zijn nier veewih
held io de lopende affaires in
Moastriohi eo landelijk been de
partij nok prima.”

• Prof dr. A. Keruien: Ik mia nog olfld herfnndomeniele debnt...”
lopende affaires nog geruime tijd
bidnenzznniepeo (hetgeen no
wei vaststaat, mdl, En zekerols
er tegen verteezingotijd oog
weer nieowe erhondolen opdoihen Dan zal de kieoer meteen de
vraog wioeo beantwsordzn weikr panden zonde sokuedpaal
moeten worden genageld”

In die plaatsen gooide pnhtiek,
die zioh tegenwoordig tOvh al zo
in het verdomhoelije bevindt,
forse kloppen oplopen Mrt namede partijen die tot oog toe
nodrehheijk in de olfoires mor
den genoemd; CDA. PndA en
VVD En bij zon mavoalo bie’
nersvluobi hunnen de ‘onge

aerteeffoln: LD

sphnndeo’ poflijen (zoals DRS en
Draeo Links, rrd lIons garen
spinnen Bovendien heb ie dan
heel senirus rehrviog te houden
met do Centrum Demorroten
Als die hei tprlleijr tsrtisrh
goed spelen, bonnen rr reher in
de grolere pl000en in Zoid’Lim

Een ding moet Korsieo nog ozo
het hen. Hel selfreinigend ver
mogen von de pobveke ponijen
in Zuid Limburg sohirsinoijn
ogen oog altijd ernstig tekort.
Mes elirro het lormuirren non
grdragsvndrs eed ir hel erht
met. Kijk, al die onthulhngeo in
de Liwbuegor kraaien zijn na
tuurijk ieuh en aardig Maar vies
weer don dol wuur hel erhI op
aznhomt, ineen oponhoftig, fun
dumenieel en diepgaand debot,
maar we rollerhef von leren. Dr
roerd door hel vompleirzese
nool aan bestuurd ere en pobtiei
in Zuid.Limhurg en daarbuiten.
Dot mis ib nog altijd volkomen.
Mijns inziens ligt hier een be’
longruhe tzah noor de gouver
oeur to snop het niet gnrd. Er
wordzo in dit lood aan de lopen
de band odvieshoreaus voor von
all es en nog mal ingeorhokeld.
Merkorzardig genoeg alleen in
da gevoi niet waarom nier,
vraag ik me eehi ur Oh iz hoor,
oelf ben ik grszg bereid,”

Mru
Muziekfederatie
in Wijnandsrade

a

Truck vol trucs

WIJNANDORADE
Muziehle
derave De Onderhanben houdt
op zondog 0 wzi het ioarlubs le.

kort

KERKRADE
• Hei 1VN maakt aaterdogmnr
gen een ongeleovursie raar het
Beoiboehsui in Hrangenroth.
Iedereen hon deelnemen. ver
tezb om 7.00 uur bij het zwem
bo&trovdweerhareeed voor in.
formatie A Vaesten, t45t373.

-

derosefeest w het gemeen
orhupshuie von wunazrdorode

De orgoniaave nou het evene
ment dat dus ioar voor de 2iste
keer gehouden woedt, is in han
den van lonrare St Coeriha wo
vandorode
Aohs wuaiehvrretugingen geven
elk een porren nan drir hwue
ver De vonvendag begint om i4
uur met fanfare St Curviho uis
Wsnaodsrade, om is uur fanfare
St, Coeribo uit Doreeode, om IR
uur fanfare ar. Donorus uit Cru
eegrokben, om 17 uur horrnumr
as Oeriorhus uit Dirsbeek, om
15.30 var honnome Sv Sevrahas

• Pusi Liekove geeft rznanand
om 20 san een lezing noor de
Opiritselroerentgiog in zoal ‘t
Trefpuns, Meueersrozat 133 in
Haaneade Dp dinsdag ii mei
venoegs Ivor Someo een lezing.
Enteee telkens 0 7,30
• Oud.ieerbnger van de wrlhel
minosohooi Tenvivsrlev die oog
geen benirkt hebben gehad oner
de eeoniv, hunnen eorh tst 1 lum
aanmelden hij Derrir Kramer,
Dp de knip 30, 1417 DR KerhrO
de of ho Benny ran der werden,
De. Sohaepmoopieio 29,1411 VK

aas Voeseude, om 1031uur lonfo
re 55, Lomhenos air srhivvrid.

om 2030 uur banlore St Coendio
aas Seboonen en lor tint om zi.00
uur fanfare St Caeriho uit Je.
beek

HEERLEN
• Jeugd- enmnngrrevvenrwm ‘5
teulirgat houdt vanavond von
1030 tot 20 uee een dure veer
bnogeeen von 10 lot en met 10

Fietsdag in
Heerlen en
en [sndgraaf
HEEKLENLANDORAAF
Alle bezitten von een sets kun
eeo aaterdug 1mei meedeen aan
de bedelijhe Reudug, die geur
gaeeseed us door de ANWB,
TROS code landelijke vVV.
-

Deeteemen uit Heerien kuoozn
tussen 901 uur en i3.00 oor st,ae
tea tej het VVV-kantoor ozo de
Huningmznsteaat, Londgravena
een bieeen deeelldz tijd no Heeee de Doente HoIw Oseijibagen.
De opbrengst von de drie gulden
kostend r rnasekesekrooiog gaat
naar de Nederlandse Honsbeb
oog neer het orgomsenen 000 00’
h000esvnoriragdige hortpahdn
ten.
Oorgemeester Fieomeehres non
Neenlen geeft samen met een
Lowdgrsolse wethouder om 0.00
our het startsein ho de VVV zo
Heeeleo. De Oetsen hunnen tij
dens de rookt deetermen aan
een prijsvraag, met als honld.
prs ee fiets. De route, onge
nee 30 km lang, veen izogs de
brebdalzn van de Ansenieebeek,
de ate0diagerheeh. de Rade
Beek en het rinierije De worm.

• Een von de nog niet eerder to Lsmburp
vertoonde ottrnrlie oinnl zondag 17 mei op
bet bekende Mnrkt Frzrirni in Noth: de
‘Kinderrnuck’. De vrorktwogen (zoe ilIn
slrotiel 10 eusm tien meter long, vrij’ meter
hoog en ia voorzien von een twee elogen teliend doerzioklig npeeliofereel wonehij de
Jengoten zich footnatiach bonnen venno-

een.

utuoero,

opa s een nms’o bonnen ozo es-

deo-moniteren de spelende kinderen gode
oloon.
Met Mnrht Fenlivni MuIb wordt zondng 17
mei von II lol 16 our gehouden op de plei
nen en stralen rondom hel gemeenrekute op
het Deweoerplein,

Geslaagd
Onderscheiding
Fotograal Siaak Smeets von lo
togroep Ahedio in Lzndgroof
kreeg ozo de Nederlandse Fotobood de uodrnoherding Aehele
Federzuan tnlemshnnzle de
lAn Phnsogruphusue AFIAF. De
onderoekeidiog werd hem toege
kend voor het tevkwsvh en artis
hek hoge gehalte von zijn foto’
werk vonal 10 wei eoposeen
Smeets in de Openbare Biblio.
sheek, wiiheiminooteaas 2 in
Londgraaf

Verval9 ren pagina
Tegelvhertndtm
HEERLEN
invloed op de slewhusuili,
Zuid-Limburg sterk lokaal
De ene
oon. Kanten
dle op dat moment revklusz%e
een affaire venvikkeld is. zaij 14
zeker een totaal and er vesh4n
beeld to nen geven dan pzk4hez
naatse baurgemeentr die jleti
met toevallig nrijvit gaat 9n1
oer denkt namelijk eerot en
mnnonnen zietnietso*,rg,
mvtr rrbliet en grotere verl* ta
Hij denkt ho vovrheorin
ozo deevrwnihvuderade
nog met en dat foute raadt
buurgemeente loopt hier
niet rood.
bot
Je1
-
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in het nieuws

DOOR LhURON5 OCORLIRN

‘Kiezer de
in persone

Azo de Teehalsvhe Ualnersiteis
slaagde
Eindhoven
wibben
Boooh vii Laodgraaf ruw laude
voor werktuigbouwkundug ivgr

s.s

•‘
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• In Aobergo De Roaorh woud
zondag oan 14 tot 15 00e ge000rmneerd door de htewomeen
TDO weiten en ar Cerdie Stak’
hem IS 1100 neen de merbee
uit die op bes eepenolee eteze
vzoe het MC.

• In Unitss, Kreboteoor 311.
wordt zaterdag non S tot 14 san
rnoimrimarki gehouden
• to hei bod ee 05v het 25’jeeg
beetoao houdt de Osus Broedt
etaschaal, Oospenotraat 0, nan
anond om 10 oor een teensvoeto
De noat ii open om IB.is oar,
SCHINVELD
• Tijdens het vanijzendbornon
m Deenrode behaalde do kegei’
elob Anti Buik uit Sohinveld de
eerste prijs ie de aldehog senior
renrioko
• De Kano houdt dinsdog II
weide moederdogniering Om IR
zatte een mus in de Ebgiusherh.
Aansluitend veert ioneelneeewu
ging vnndei ie ‘t Kineeter de
eenakter ‘Nay t gen dorp’ op.

ECKELRADE
Ir het Henk Svhrzm Centrum, Kbompenoteaai bio
Eohofrodz, wordt tot en met 29 mei een lzto.espoeibe van de Heeov
broekor fotograaf Nol Pepermane gehouden.
Do tentsonetelbog, ‘Woederbul, woederbul beer’ geoszmd, heen hei
eznioual in de Deense hsobdstsd Kopenhagen als &emz. Op irdree
loto heren de eessen bier terug, moor ‘Roos’ Kopenhagen eirh zon te
goed doet. Het Henk Sohrzm Centrum is op werkdagen geopeed van
14 tel 19 uur De eooeee ie gnzut.
—

Limburgs kampioenschap majoretten

HobenA000 DernoorHuits,

• Het gouden pnor
Husta.

• Promntio Kunst & Caltuur en
het winheirenirum City Proms
bon houden aaterdog een grote
kunssmaidtestobe. Kunstenaars
enpzserrnennerhopen schilde
rijen, glas, kerzmiek, zaden
enldidenuerk, nooidwerk eo rie
raden. Enkele esposanten geven
ook cr0 demonstratie von hun

Foto-expositie van Nol Pepermans

BRUNSSUM aponhal Rumpeo in Brunosom is zondag hel droom
von de Lumharger hampuoenswedstedd voor mojonetteo.
Dsarooo nemen zowel soliosen als kleine ensembles deel Tonhbg da
mes en edo heen hebben ooh ingroebreven, De Lumhaagne Bond run
Tzmbnerhorpsen houdt de wedstrIjd voor de eeneode maal.
Een uisosdiging voor de medstedden beogen alleen mksnelten die in
de vsonondes tenminste voRig punten hehbeu behaald. Hel how
pioeneehop begint om 1000 uur. Om 15.45 oor ie een tussentijdse
prijsuitreiking. Om 1130 oor wordt het wedsteddprogromma hervat
Om 1030 our zullen de laatste uitslagen bekend worden gemaakt
—

wn
oerde ozo de Sehdtereteaut 34 in
Oumpeiveld, vieren eoterdzg t
bruiloft-Om
IS
M-jarugr
wei hun
uur ie in de Remilioshnnk de
dzvbmis. De reeeplle van bes
gouden poar is von bt.30-20 uur
in haleb-vafe ‘Oud Zumpelvoid’
aan de Irmotezat in Sumpeloeld.

BRUNSOUM
• De Nederundo Henseede
Kerk Teeebeeh houdt zoterdog
ozo 10 tol IR uur de lzoridhw
rnmmelmorhvtooae
op
bel
sohoniplein van de Kooi
Bezteiosohool aan de Ir, de Kat’
straat

Demou

1

»

prikborgj

• Kaartieesritte
Auiomokieltpoetoloh
Gmotrijdees hoodl nood
mei onder de naam Ster
Valkenhorg’ meer zijn loz
ee koatliresrilleo voor
oenauts’s. De ritten vuriore
olotand ozo veerbg vet all
kilometee, oijrookelok vae
rjeeroring voo de beslou
no doren ongeneer twee
Overigentit een koontL
geen soelkeids- of hrhe
t
hnidsmedtteijd. De deetee t
rijden gem000 over verk
megenen blijven te allen
normale oneheerodeelnem
tnsokrdnrn te uitsluitend
gelok op de dag non de ert
in het ttuellohoal Aaherge
dier Montagne uuo de Rijke
in Cudier en Keer De ee t
auto nertvekt om 1230 nov
laatove om uiterlijk 1345 V
meer totormoor S043’47t4

• Ruilbeurs
Dr Nederlander Veremging
Venemetoae, zldehng Limi 1
houdt op euterdag 0 mei
mitbrurt iv ‘t Volkohois
Heerlen, Vrogernen bie
kueeen aan de Dnnnestez
00dec andere terecht voor t
eegelt en munten. De beu
geopend ozo 13 30 tol It 30
code toegang is gratis.

• Stoorlicht
Dr. ie. Svhrrudrr

koodi

Steeeenwaohi Ookrieoersh

in Heerlen zondagmtddto
mei twoemuul een teaivg t
svoortichl overkodig licht
een bedreiging osrmi
ourhtenot en milieu. De me
svhaprer breS het sfgrlo
leur nndrnoek gedaan nato
invloed vuo ateauuontuoeee
verlichting to katsen op
energie000niroingen
nooktdieren. Uit 000 sla
waarvan bij derrsulralrr
dens de lezing bekend mi
blijkt dus overbodig hebt 1
reed werbi op hijooaeb
nuohsvlindersen andere vi
dieren. Sovrodieneonolud
hij dat een ouermaoig get
van hebt eeo enteu heluehi
voor het mdieu vanwege
verspildernergir. De leze
beginneoomdzuureo de
teee bedraagt een eijbndoo

• Zegelveiling
Losse postaegelo, maar
romplete series ee cello
vrnumrlingeneoerfrm
worden orodog 7 en aaterd
mei te knop zangehoden op
grootste pnstergrloriling ie
Eoregio iv Aken bieden td
litten non heinde en verse
alleen koopwaar aan, 0e
ven hun oreeumeling ee
wihreideo mes nieuwe aan
sten. Voer dat laatste is to

snhijolijb wel een Sinke
met geld nodig. De kassa
gmt namelijk pos te rink
hij ben mark en neer de
zoldaumo negris wie pra
non rond de vofduierndr
geen uitsonderiog. FiloteliO
oiin vandaag welhom vona1
uur en aalerdag vo001 10 aal
het Knlpinghaas. Wilhrlms
aasOwAhen.

• Keuring
De zldehog Umhorg von
KNPV heeft de pohtiehoe;
vereniging ‘De Holper vN
ie Hoest venorht om de
ring van pohhrhonden te
uorgrn De keuringnn zijn
12 lol en met 22 mei non 0
tol 1200 uur op de teme
aan de Dkeeheldeweg
Horst. Het middagprogeae
tol 11.30 uur bestaat uit 5W
froingen. Elke dag aullen ge
den mes hun hooden bezig
om te laten zien hoe ban die
oijn ofgerioht. Dr entree is

• Wandeling
Do wzndelrluh van het Ate
honfdkwarber in SmetO
houdt op zondog II mei to
de jaarlijkse wandeling over
Rmnnnommerbeide. De aIr
den zijn naar heoee 7.12.17
kilometer. Dr mondeling
gint bij de Alvent.spoetvel
aan de Canoepnel io pr
oom. Ee zijn enkele ronv
posten moor enen kus wei
grmss no een veesouperiog
worden grnuthgd insehek
gen. van 7.30 tel

