Frans van der Avert in zijn wijnhandel.
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EFFE PITSJE

Effe Pitsje, de satirische rubriek die prikkelt, plaagstootjes
uitdeelt en een ander licht werpt op het nieuws uit de regio.
DOOR EN ERIC VAN DORST

Hollènjer

„Niets is voor de eeuwigheid,” zei Frans van der Avert donderdag
in zijn afscheidsspeech als raadslid van PS (voorheen D66) in
Stein. Nuchter, gevat én kritisch, zo kennen we de wijnhandelaar
uit Elsloo al jaren. Een geboren politicus die vindt dat je niet te
lang aan het pluche moet blijven kleven en na negen jaar de daad
bij het woord voegt. De van oorsprong biochemicus verhuist met
zijn vrouw richting Den Haag. Om, jawel, iets te gaan doen bij D66
in de hofstad. Maar eerst moest dè Hollenjer in de road zich officieel losmaken van de Steinse politiek.

Hollènjer (2)
Niets dan lof zwaaiden burgemeester Marion Leurs-Mordang en
de zes andere fractievoorzitters Frans toe, met name vanwege zijn
inzet voor een betere bestuurs- en vergadercultuur in Stein. Deze
mores is mede dankzij zijn ideeën en inzet onmiskenbaar verbeterd. Lof was er voor de onverzettelijkheid en flexibiliteit, steeds
aan de dag gelegd met respect voor anderen. Ook voor de humor
en de niet opgeschreven foutloze volzinnen. Met een gezicht dat in
het debat soms van lichtroze tot paars kleurde, zoals Willem
Thewissen van CMB memoreerde. En dan had Frans nog niet één
glas wijn achter de kiezen.

Hollènjer (3)
Frans zou Frans niet zijn geweest als hij de raad, die volgens hem
zichzelf uit het moeras had getild, donderdag de spiegel niet had
voorgehouden. „Voorkom ingegraven posities en blijf
vernieuwen”, betoogde hij, gevolgd door nog twee serieuze adviezen. Eentje voor de hele raad: „Wijzelf bepalen mede door ons
eigen gedrag of populisme hier kansrijk zal kunnen zijn; de oorzaak moeten we ook bij onszelf zoeken.” En een, zonder het te
zeggen, voor DOS, met acht zetels en drie wethouders veruit de
grootste partij: „Een lokaal bestuur is niet altijd gebaat bij een
dominante meerderheid in de coalitie. De macht delen, draagvlak
creëren zonder besluiteloos te worden, is de kunst en de kracht
van de democratie. Delen van de macht maakt de samenleving

rijker en dat hoeft geen afbreuk te doen aan een verkiezingsresultaat.” Frans betoogde het allemaal nadat Peter Claessen van DOS
Frans had herinnerd aan de gezamenlijke motie voor een fietsbrug
over de Maas. Met de uitnodiging straks samen na een borrel op
een fiets de opening te verrichten. Wie dan stuurt, is nog niet
bepaald. (EvD)

Bomen
De ene boom is de andere niet. De gemeente Beekdaelen wikt en
weegt over de kap in de Schinveldse Bossen, waar Defensie om
vraagt. Intussen worden in Oirsbeek in een vloek en een zucht
enkele tientallen bomen gerooid. Nieuwe gemeentes kappen blijkbaar goed. Waarom dat gebeurde is nog steeds onduidelijk: volgens bewoners waren de bomen niet ziek. Toch zit een volledig
‘kappen met kappen’ zoals GroenLinks wil, er niet in.

Bomen (2)
Wie bomen kapt zaait verdeeldheid (en kan storm oogsten), zo
blijkt uit de reacties. In Oirsbeek zijn sommige bewoners wel te
spreken over het kappen van de ‘wildgroei’, terwijl anderen er
schande van spreken. In Schinveld dreigen actievoerders met oorlog als Defensie de zagen aan het werk wil zetten. Maar op Facebook zijn ook genuanceerdere reacties te lezen. Voor wat het
waard is: een enkeling denkt dat een beetje bosonderhoud geen
kwaad kan: de bossen liggen er nu verwaarloosd bij. (GC)

