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VERKIEZINGEN ‘Folders per ongeluk bij lijsten’

Hoogleraar:
‘verkapte
reclame CDA’
door Judith Houben
EIJSDEN-MARGRATEN – De gemeente Eijsden-Margraten heeft verkapt reclame gemaakt voor de
CDA-wethouders Armand Opreij
en Gerry Jacobs. Dat zegt honorair hoogleraar bestuurskunde
van de lagere overheden aan de
Universiteit Maastricht, Arno
Korsten.

Korsten vindt de twee folders die
inwoners woensdag gevouwen bij
de kieslijst in hun bus kregen ‘op
het randje’. In die gemeentelijke folders figureren de CDA-wethouders
prominent op foto’s. Opreij in een
folder over het gemeentelijk ‘Landschapsontwikkelingsplan’ en Gerry
Jacobs in een brochure over het project ‘Met Fruit erop uit’. Beide
wethouders zijn hiervan de kartrekkers. Korsten vindt dat het college
de folders een maand eerder had
moeten verspreiden. „De handige
streken van spindoctor Jack de
Vries voor Balkenende zijn nu dus
doorgesijpeld tot de lokale politiek.
Het is niet verboden, maar politiek
psychologisch hoogst onhandig.
Hetzelfde is het geval bij de uitnodi-

ging die het CDA nu al via mail
heeft verstuurd voor de coalitieonderhandelingen. Ik begrijp de partij
wel, maar ik zou dit nooit doen.”
GroenLinks-lijsttrekker Rob Hoenen zegt dat hij niet zo arrogant
wil zijn door ook al een datum te
prikken. Met D66, VVD en PLEM
keurt hij beide acties af. CDA-lijsttrekker Jos Custers zegt dat de folders „bij toeval in een deel van de
gemeente met de kieslijsten zijn bezorgd”. Dat ligt aan de bezorging,
zeggen Custers en burgemeester
Dieudonné Akkermans. Custers
maakt zich zorgen over de zware taken die naar de gemeenten komen.
„Daarom hoop ik niet dat de collegeonderhandelingen 3 maanden duren. Dat heb ik maandag ook tegen
de griffie gezegd. Die heeft toen op
eigen initatief de mail opgesteld. Ik
heb hem wel kort tussen twee vergaderingen gelezen. maar ik had
die mail pas na de verkiezingen
moeten laten sturen.” Akkermans
vindt het goed dat al een datum is
geprikt. „Maar door de namen van
de CDA-lijsttrekker en informateur
te noemen, kan de suggestie gewekt worden dat je het voor de verkiezingen allemaal hebt geregeld.”

