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REPORTAGE KIEZERSCONFRONTATIE
De vier pas gekozen raadsleden van Gemeentebelangen Bedum waren
gisteravond niet te vermurwen. Zij houden vast aan hun boycot vier
jaar lang van de gemeenteraad.

‘Leer van het verleden. Durf te
dromen. En ga door!’
Koos Bijlsma
BEDUM Niet alle kiezers van Ge-

meentebelangen Bedum hebben begrip voor het besluit van de vier pas
gekozen raadsleden om vier jaar
lang weg te blijven van de raadstafel.
,,Ik begrijp uw emotie’’, zei Bedumer
Piet de Boer. ,,Opnieuw niet meedoen aan de coalitie is vervelend.
Maar ik vind dat u hierna toch de
draad weer moet oppakken. Uiteindelijk gaat het om het resultaat. En u
hebt de afgelopen vier jaar veel bereikt.’’
Als variant op de verkiezingsleus
van GB sprak hij: ,,Leer van het verleden. Durf te dromen. Ga door!’’ Met
deze oproep kreeg hij de handen op
elkaar van circa een kwart van de
vijftig tot zestig belangstellenden
die op deze door GB belegde bijeenkomst waren afgekomen.
Raadslid Arpi Karapetian (24) gaf
antwoord. ,,Ik ben onder de indruk
van uw woorden’’, sprak zij. Om uit
te leggen dat zij in 2010 op 19-jarige
leeftijd naar eigen zeggen vol goede
moed aan het raadslidmaatschap
voor GB was begonnen. Gedurende
de afgelopen vier jaar zei ze veel tegenwerking te hebben ondervonden
van de andere partijen. ,,Geen enkele
motie van ons is aangenomen.’’
Met name het duidingsdebat van
kort na de verkiezingen zette bij Karapetian en haar drie fractiegenoten
kwaad bloed. ,,Heel wat studentenborrels heb ik de afgelopen jaren aan
me voorbij laten gaan om te in te
kunnen zetten voor de Bedumer politiek. Om dan zo te worden afgedankt en vernederd, heeft me veel
pijn gedaan. Ik kan het niet opbrengen om nog langer door te gaan.’’
Karapetian benadrukte wat eerder
op de avond ook door haar collega’s
al naar voren was gebracht: GB wil
zich in een andere vorm blijven inzetten voor haar 1600 kiezers.
Raadsleden en partijbestuur beraden zich nog op de vraag in welke
vorm dat gaat gebeuren. De gedachte van bestuursvoorzitter Tie Katerberg gaat uit naar de vorming van
een permanente denktank.
Bedumer Piet Bergsma hield het
teleurgestelde bestuur en de GBraadsleden voor dat ze – zich bewust
van het politieke klimaat in Bedum –
er verstandiger aan hadden gedaan

¬ Een kiezer vraagt opheldering aan de fractie van Gemeentebelangen in Bedum.
af te zien van deelname aan de laatste verkiezingen. ,,Als kiezers vervolgens massaal waren weggebleven,
was dat een beter signaal geweest
aan de zittende partijen.’’
Op de suggestie van iemand in de
zaal dat de fractie verschijnselen vertoont van Calimero en het verwende
jongetje dat boos is omdat het zijn
zin niet krijgt, nam Robert Veldman
het op voor de fractie: ,,Het jongetje
is niet verwend. Het enige dat-ie wil
is respect en te worden gehoord. Dat
mág.’’
Vanuit de zaal poogden enkele
kiezers fractie en partij de spiegel
voor te houden: ,,Hebt u de uitslag
van de verkiezingen al geanalyseerd? Hoe komt het dat u twee ze-

‘Hoewel ik de man
ben van de
middenweg, heb
zelfs ik het gehad’

tels verloor? Wellicht ligt de oorzaak
in alle interne strubbelingen.’’
De fractie antwoordde dat oudpartijgenoot al na een jaar afhaakte
omdat hij fractievoorzitter wilde
worden. Hij vertrok nadat de fractie
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koos voor Annemarie Heite.
Volgens Heite maakte oud-schaduwfractielid Menco Slager vlak
voor de verkiezingen de overstap
naar de VVD omdat hij hoopte hier
wethouder te kunnen worden. Heite: ,, Vervolgens begon hij vanuit het
VVD-kamp een haatcampagne jegens ons. Misschien heeft ons dat
wel een zetel gekost.’’
Heite deed uit de doeken hoe ze
zich vier jaar lang namens GB voor
de gemeente heeft uitgesloofd: ,,Ik
heb heel wat nachten doorgewerkt
om bijvoorbeeld de inzet van restwarmte voor de verwarming van
zwembad De Beemden tegen de verdrukking in te realiseren. Dit moest
echt bij de helpoorten wegkomen.’’

Bij de verkiezingen trad Heite als
nummer 8 op de kandidatenlijst van
GB en kandidaat-wethouder op als
campagneleider namens Gemeentebelangen.
Fractievoorzitter Martin Broekmans noemde zichzelf ‘een man van
de middenweg’. ,,Maar zelfs ik heb
het gehad. En als ik het heb gehad,
dan heb ik het ook gehad.’’
Voorafgaand aan de verkiezingen
hadden de GB’ers hun hoop nog gevestigd op de nieuwkomers bij het
CDA. Een van hen zou op de verkiezingsavond hebben geroepen dat hij
de PvdA als coalitiepartij wilde inruilen voor GB. ,,Kort na de verkiezingen hebben we helaas niet meer van
deze CDA’er gehoord.’’

