
                              Laatste column uitstraling 

 

Het waren 4 geweldige jaren waarin ik wethouder heb mogen zijn in de gemeente Bladel. 

In eerdere columns heb ik reeds aangegeven dat ik destijds niet stond te trappelen voor 

deze functie, omdat ik een goedlopende opdracht om handen had vanuit mijn eigen 

bedrijf. Geleidelijk aan ben ik het wethoudersvak steeds boeiender gaan vinden en had ik 

inmiddels mijn draai gevonden op het gemeentehuis. 

 

14 stemmen tekort voor een 4e zetel deed best pijn, maar al snel was er de trots op de 

ruim 300 stemmen meer die we hadden behaald ten opzichte van de verkiezingen in 

2010. 

Ook veel dank voor de 334 voorkeurstemmen op mij, was er diep van onder de indruk en 

werd er zelfs even stil van. Mensen die mij kennen weten dat dit niet snel gebeurt. 

 

De andere partijen waren hier blijkbaar minder van onder de indruk, want ondanks 

gemaakte afspraken sprak de VHP een veto over onze partij uit en ging het CDA 

overstag. De nieuwe coalitie is dus zonder ons gevormd en dat betreur ik ten zeerste. 

Niet alleen omdat ik mijn werk als wethouder niet kan afmaken. De reorganisatie van de 

ambtelijke organisatie, het blijven verbeteren van de Dienstverlening en toezien dat de 

ingezette bezuinigingen niet ongedaan worden gemaakt. Ik ben bang dat ze snel 

teruggedraaid zullen worden door de nieuwe coalitie. De verhoging van de gemeentelijke 

belastingen is zelfs opgenomen in het coalitieakkoord. 

 

Een andere reden waarom ik het betreur geen wethouder meer te zijn geworden, is dat 

ik me had willen richten op de portefeuille Economische Zaken. Meer actieve werving van 

bedrijven (in nauwe samenwerking met de diverse ondernemersverenigingen uiteraard) 

zodat er meer werkgelegenheid komt, er meer woningen nodig zijn en dit voor alle 

inwoners van Bladel profijt oplevert. Ook op het toeristische vlak was mijn kennis goed 

van pas gekomen denk ik. 

 

Helaas is er dit keer geen ondernemer vertegenwoordigd in het nieuwe college en dat is 

een slechte zaak. Ik ben van mening dat er altijd minstens een ondernemer wethouder 

zou moeten zijn, omdat er anders geen sprake is van een evenredige vertegenwoordiging 

van de samenleving! Ook zouden alle kernen vertegenwoordigd dienen te zijn en zeker 

de grootste kern door iemand die de samenleving echt kent. Jammer dat dit niet het 

geval is, maar we zullen zien hoe het loopt. Dat een wethouder buiten Bladel woont is 

voor mij nooit een probleem geweest, maar ik ben benieuwd hoe principieel de VHP nu 

is. Ze zullen toch niet akkoord gaan met een gedoogconstructie van een kamer bij 

meneer Pastoor? 

 

In meerdere columns heb ik de afgelopen jaren politieke spelletjes veroordeeld. De 

huidige coalitie is een heel "mooi" voorbeeld van een politiek spelletje. Bladel 

Transparant is bewust buiten de coalitie gehouden door de VHP en de samenvoeging 

Gl/PvdA. Is de VHP nog steeds boos over het zwembad van 8 jaar geleden of speelt er 

iets anders? Vooraf waren er in ieder geval geen belemmeringen. De "nieuwe" partij 

wilde niet eens met ons praten en het CDA is gezwicht voor de eerste de beste druk uit 

Hapert. Spelletjes over de ruggen van de inwoners omdat men het eigen belang boven 

het Algemeen Belang stelt. Antoon, we missen je nu al! 

 

Ik heb mijn raadszetel uiteraard geaccepteerd; al die voorkeurstemmen van u zal ik 

waarmaken door al mijn kennis en netwerk te gebruiken voor het welzijn van de gehele 

gemeente Bladel. Ook de kern Bladel dus en niet alleen Hapert. U weet me te vinden de 

komende jaren, ook als gemeenteraadslid blijf ik me volledig voor u inzetten! 

 

Dick Zumker 


