Van het bestuur van het CDA Vaals wordt een duidelijk standpunt verwacht in de nu ontstane
vacature voor wethouder nu John Coenen heeft aangegeven te stoppen per 1 oktober en tevens de
lacune voor het lijsttrekkerschap. Enige haast is dus geboden
Als CDA Vaals hebben we ons al eerder uitgesproken om mee te veranderen met de
bevolkingssamenstelling van Vaals, zogezegd een beter afspiegeling van de maatschappij te zijn. Ook
het landelijk CDA schrijft: Sommige tradities worden gekoesterd, maar vernieuwen betekent ook
veranderen. Er moet meer focus komen op de ontwikkeling van lokale afdelingen. En ruimte om lokaal
inhoudelijk een eigen koers te varen binnen de uitgangspunten van het CDA. Kennis en expertise van
anderen buiten het CDA is zeer welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van de partij. Er wordt
geïnvesteerd in technische en digitale mogelijkheden voor meer inspraak en discussie vanuit leden.
Wethouders zijn het boegbeeld van de lokale partijen, zij zijn zeker voor de bewoners de belangrijkste
gekozen lokale politici. In de raad hebben we een goede mix van vele jaren kennis en expertise,
middelbare leeftijd en de jongere generatie (hoewel er alweer een nog jongere generatie stemrecht
heeft en gezien een aantal raadsleden bij andere partijen ook al zijn intrede in de raad heeft gedaan.)
Ook bij het CDA Vaals, dat van oudsher op de katholieke oudere steunde, zag je de laatste jaren dat
we vergrijsden en amper tot niet vergroende (verjongde). Het aantal vergrijsde CDA-stemmers neemt
logischerwijze langzaam maar gestaag af en we zien nog geen significante hoeveelheid jongere
stemmers het CDA omarmen. Ook de samenstelling van onze (beperkte aantal) leden is een
duidelijke vingerwijzing dat we de jeugd nog niet echt bereiken. Pogingen om jongere op de kieslijst te
krijgen is ook nog niet bijster succesvol te noemen.
De oudere leden, raadsleden en wethouders die het CDA in de afgelopen decennia in Vaals voor een
prominente aanwezigheid van het CDA hebben gezorgd dienen we erkentelijk te zijn voor alles wat ze
gedaan hebben. Mede door hun zijn wij nog steeds lijst 1 in Vaals terwijl we landelijke uit de top 3 zijn
weggezakt mede door de hier ook gememoreerde problemen. Willen we in de nabije en verdere
toekomst als CDA Vaals nog een overlevingskans hebben en onze huidige prominente plaats in de
lokale politiek behouden, dan is het nu tijd voor een koersverandering zoals het land hierboven
beschrijft.
Je mag van senioren in onze samenleving maar ook onze partij en gemeenteraad niet verlangen/
verwachten dat ze de digitale ontwikkelingen en snelheid van handelen kunnen bijhouden. Ook hier
zal het nieuwe besturen gaan gelden dat o.a. staat voor een open en eerlijke relatie met elkaar en
minder achterkamertjespolitiek. Dit vraagt andere deskundigheden, karaktereigenschappen en
omgangsvormen met elkaar. Wat ons betreft is de oude en toentertijd misschien, gezien de
verhoudingen, noodzakelijke vechtersmentaliteit niet de wijze waarop wij in de toekomst politiek willen
bedrijven.
Concreet betekent dat wij als bestuur er voorstander van zijn om het lijsttrekkerschap aan iemand van
de jongere generatie over te dragen. Het tijdelijke wethouderschap, tot de komende verkiezingen
dient, wat ons betreft, in handen te komen van een deskundige, de CDA-lijn volgende en voor ander
partijen acceptabele en serieus genomen iemand te zijn. Om het nog concreter te maken stellen wij
voor als nieuwe lijsttrekker Patrick Simons en als tijdelijk wethouder Jo van de Meij en indien het CDA
na de verkiezingen wederom een wethouder zou mogen leveren denken wij ook goede bekwame
nieuwe kandidaten te hebben.
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