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De Gemeenschapslijst verreweg de
grootste in Someren en gaat naar 6
zetels
SOMEREN - De Gemeenschapslijst is de grote winnaar van de
gemeenteraadsverkiezingen in Someren. De partij behaalde zes zetels en werd
daarmee verreweg de grootste. PvdA was de verliezer van de avond en ging van
twee naar een.
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Fractievoorzitter Bart de Groot is heel tevreden met de zetelwinst en het
ruime verschil met nummer twee CDA van ruim duizend stemmen. ,,We
hebben een mooi team, we hebben een mooie campagne gevoerd. We
hebben nog nooit zoveel stemmen gehaald. Ik ben hier heel trots op. Ik
neem veel twintigers mee.”
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We hebben deze keer gekozen voor veel kandidaten
van buiten Someren-Eind en het dorp heeft dat ook
geaccepteerd.
Bart de Groot, Lijsttrekker De Gemeenschapslijst
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Volgens De Groot heeft de integriteitskwestie rondom de ontslagen
wethouder Guido Schoolmeesters niet meegespeeld bij zijn partij. ,,We
hebben deze keer gekozen voor veel kandidaten van buiten Someren-Eind
en het dorp heeft dat ook geaccepteerd. We hebben ook in t Eind veel
stemmen gehaald. We gaan dit even rustig laten bezinken.”
Someren telde gisteravond alleen de stemmen per partij. Schoolmeesters
stond op plek tien en wilde een oordeel van de kiezer. Hij gaat er zelf van
uit dat hij met twee vingers in de neus een plekje in de gemeenteraad krijgt.
PvdA verliezer na vertrek stemmenkanon Theo
Verliezer van de avond was de PvdA die van twee naar een zetel ging.
Lijsttrekker Hans van Maris heeft wel een verklaring voor dat gevoelige
verlies: het vertrek van wethouder Theo Maas. ,,Theo was wel een

stemmenkanon. Ontzettend jammer dat wij nu een zetel verloren hebben.
Dat betekent dat er nu veel werk op mij als eenling af komt, gelukkig heb ik
veel goede mensen om me heen. Maar dit is wel een flinke teleurstelling.”
De PvdA gaat de komende tijd bekijken wat er de afgelopen periode
allemaal mis is gegaan, aldus Van Maris. Zowel in de campagne als de
afgelopen vier jaar. Allemaal in de hoop over vier jaar weer een goed
resultaat te kunnen boeken.
CDA-lijsttrekker Louis Swinkels is tevreden met het behoud van vier zetels.
Hij kijkt niet naar het stemmenverschil, maar naar de zetelverdeling geeft hij
aan. Swinkels is blij dat de landelijke tendens zich niet in Someren heeft
doorgezet. ,,Landelijk daalde het CDA, wij blijven gelijk en behalen een
goede tweede plek.”
Informateur aan de slag
De komende dagen zal informateur Ed Mathijssen uit Sint Michielsgestel
alle politieke partijen uitnodigen voor een eerste gesprek over een
mogelijke coalitie. Volgens Swinkels is zorgvuldigheid van groot belang
gezien het roerige afgelopen jaar.
Vier jaar geleden was De Gemeenschapslijst ook de grote winnaar. Voor
het eerst sinds jaren steeg de partij toen van vier naar vijf zetels en kon
lijsttrekker Schoolmeesters het voortouw nemen bij de
coalitieonderhandelingen. Wij zijn Someren-VVD ging van twee naar drie,
maar viel als verkiezingswinnaar uiteindelijk toch buiten de boot.
Het opkomstpercentage was in 2018 nog 58,1 procent, dit jaar stemde
55,03 procent van de Somerense bevolking.

