
Ontwapend Onderbanken… 
 
Het is zover, wij hebben een nieuwe raad en wat nog belangrijker is, een 
nieuw College van B&W. Door zijn (haar) samenstelling een unicum in 
Limburg! Onderbanken is van een “zwaardleen” veranderd in een “spilleleen” 
om het maar eens in feodale termen te zeggen. In de 14e eeuw zijn daardoor 
de Hoekse en Kabeljauwse twisten ontstaan. Dat zal in Onderbanken wel 
meevallen. 
Uiteraard is het voor de inwoners wel even wennen, maar men wil hoopvol 
en positief gestemd dit College alle kansen geven. Waarom ook niet? Uit het 
verleden zijn goede voorbeelden bekend van maternalistische samenlevingen 
en in het huidige Spanje bestaat de regering in meerderheid uit vrouwen. 
 
Naar mijn bescheiden mening zal dit College ook wel het LAATSTE College 
van een zelfstandig Onderbanken zijn. Niet omdat de dames van B&W niet 
bekwaam genoeg zouden zijn, maar omdat de aangekondigde grote 
nationale bezuinigingen nopen tot het vervallen van overbodige - en dus 
nutteloze-  bestuurslagen. Dat zal ongetwijfeld ten koste gaan van de 
provincies en van de waterschappen. Zo niet, dan zal grootschalige 
herindeling leiden tot het schrikbeeld van menig provinciaal ambtenaar en/of 
bestuurder: dat de provincie Limburg bestaat uit een handvol grote steden of 
nog erger dat men  wordt samengevoegd met Brabant. In alle gevallen  zal 
de gemeente Onderbanken ophouden te bestaan. 
Juist daarom zou dit college wel eens het instrument kunnen zijn dat deze 
ingrijpende veranderingen voor de burgers in goede banen kan leiden en dat 
nu nog weerstand kan bieden aan de provinciale intriges en nationale 
onverschilligheid. Want laten wij eerlijk zijn, een charmeoffensief is en blijft 
een offensief. En alleen vrouwen kunnen met een vlijmscherp rapier het 
jaren bestaande “Old boys network” op een ragfijne manier slopen. 
 
Zo zullen zij de kille en arrogante AWACS technocraten te lijf kunnen gaan 
met ontwapenende argumenten en vrouwelijke intuïtie. Er staat immers 
nogal wat op het spel; de weer dreigende bomenkap en -let op-  zo te zien 
wordt Teveren in de toekomst het vliegtuigtankstation van de NATO!   
Zo kunnen zij ook bij de provincie Limburg projecten aandragen voor de 
verbetering van het buitengebied. GS vragen daar immers om, maar 
waarschijnlijk is dat een vraag met dubbele bodem. Dit college van B&W kan 
daar waarschijnlijk doorheen prikken zonder kansen voor Onderbanken 
daarvoor in gevaar te brengen. 
Ook het beheer van en de handhaving in het buitengebied kan nu met een 
frisse aanpak worden hervat en de enkele nog onwillige boer kan door de 
dames worden overtuigd van zijn ongelijk. 
 
Een gouden dageraad dus voor deze kleine leefgemeenschap en gouden 
kansen evenzo voor dit ontwapenend college. 
 
Pierre Lindner 


