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Zeven partijen namen deel aan het debat in de Hanenhof in Geleen. Afbeelding: De Limburger 

Wel of niet besturen met PVV of Forum voor Democratie? Die vraag verdeelt de zeven 
partijen die dinsdagavond deelnamen aan een verkiezingsdebat. 

Voor drie Sittard-Geleense partijen is het duidelijk: D66, GroenLinks en PvdA gaan niet 
in zee met Forum voor Democratie (FvD) of PVV, omdat die partijen (groepen) mensen 
uitsluiten. Ze willen een duidelijk signaal afgeven. Voor de vier overige partijen achter 
de tafel bij het verkiezingsdebat in Geleen was dat minder helder. 

CDA-fractieleider Andries Houtakkers denkt dat zijn fractie ‘weinig moeite heeft met 
het uitsluiten van Forum’, maar de afdeling is er nog niet helemaal uit. Ook SPA-
aanvoerder Jack Renet acht de kans klein dat hij gaat besturen met FvD of PVV, „maar 
wij sluiten niemand uit.” 

Lees ook: GroenLinks: geen coalitie met Forum of PVV in Sittard-Geleen 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220212_96165270


Lenie Weermann (Stadspartij) is ‘geen fan van Forum’ maar vindt dat er goede 
debatten zijn geweest met de PVV. „Moeten wij bij partijen die anderen uitsluiten 
hetzelfde doen?” Ook GOB-kandidaat Martin Dormans vroeg zich af of dat niet 
ondemocratisch is. Uitsluiten speelt beide partijen in de kaart, denkt hij. „Als je ze laat 
meedoen worden ze snel kleiner.” 

FvD en PVV ontbraken bij het debat, net als vier andere partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. De vraag ‘wel of niet uitsluiten’ was de enige waarover de 
partijen van mening verschilden in het debat in de Hanenhof in Geleen, dat het 
Interreligieus Platform, Stichting Meer Kleur en Kwaliteit en het Provinciaal Platform 
voor Diversiteit dinsdagavond hielden. 

Lees ook: Verkiezingsrecord in Sittard-Geleen: 13 partijen in arena, burgemeester 
vraagt kandidaten ‘lief voor elkaar te zijn’ 

Alle partijen name de oproep ter harte om vaker in gesprek te gaan met 
maatschappelijke groepen. Ook willen ze gebouwen in de gemeente beter toegankelijk 
te maken, en zorgen dat brieven en formulieren van de gemeente ook begrijpelijk zijn 
voor mensen met een taalachterstand. Wie niet goed kan meekomen moet hulp krijgen, 
vindt ook iedereen. Al wees een toehoorder erop dat die hulp er vaak al is, maar mensen 
dat vaak niet weten. 
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