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‘Ik wil zeker niet
gezien worden als
mister SP Venlo’

INTERVIEW Alexander Vervoort SP-leider af

door Harry Lücker

Alexander Vervoort is niet
langer de fractievoorzitter
van de Venlose SP. Hij
treedt vanwege persoonlijke
omstandigheden terug. Ton
Heerschop is zijn opvolger.

Je stopt als SP-fractievoorzitter
omdat je meer aandacht wil geven
aan de thuissituatie en aan de
nieuwe baan met hbo-studie. Als
raadslid heb je het toch ook druk?
„Ik heb nu niet meer de extra druk
van het fractievoorzitterschap. In
die functie ben je de eindverant-
woordelijke, het aanspreekpunt. Ze
komen altijd naar je toe. Je hebt
extra taken en overleggen. Bent
voortdurend bezig met politiek en
dat neem je mee naar huis. Nu die
zaken allemaal wegvallen, hoop ik
dat het thuis ook rustiger wordt.”

Heb je lang moeten nadenken voor
je dit besluit nam?
„Ik ben hier het afgelopen halfjaar
mee bezig geweest. Afgelopen na-
jaar kregen Ton (SP-raadslid Heer-
schop, red) en ik de vraag of we
weer beschikbaar waren voor een
nieuwe raadsperiode en of ik weer
de kartrekker zou zijn. Persoonlijk
heb ik met mijn vrouw een zware
periode gehad. In 2011 kregen mijn
echtgenote en ik een miskraam, in
2012 stierf onze zoon Jesse. Het is
geen geheim dat we nog steeds be-
zig zijn met die kinderwens en dat
dit niet lukt. Daar gaat nu al mijn
aandacht naar uit. Bovendien heb
ik een nieuwe baan en volg ik daar-
voor een leer/werktraject. Daar
gaat veel tijd inzitten.”

Je bent tien jaar lang het gezicht
geweest van de Venlose SP, het zal
wennen worden.
„Ik hoop in ieder geval te voorko-
men dat ik word gezien als mister
SP Venlo. Iedereen is vervangbaar.

Dat ik de afgelopen tien jaar op de
voorgrond stond, was tactiek met
het oog op de verkiezingen. Maar
ik heb het niet alleen gedaan. Ton
is een prima opvolger. Hij zal nu
op de voorgrond treden. Als raads-
lid heeft hij met dossiers over het
zwembad, kazernekwartier en de
veiligheid bekendheid gekregen.”

Jij bent in 2014 herkiesbaar?
„In principe wel. Ton is fractievoor-
zitter en wordt door het bestuur
voorgedragen als lijsttrekker voor
2014. Ton heeft aangegeven dat hij
mij graag als tweede man ziet en
dat wil ik ook voor hem zijn.”

Wat was leuker: SP-leider zijn voor
de partij in de raad zat of
fractievoorzitter zijn van de
tweekoppige SP-fractie?
„Dat is een lastige. Voor we in de
gemeenteraad zaten, kregen we
toch zaken voor elkaar. Politiek be-
drijven gaat niet alleen vanuit het
stadhuis. Je moet ook naar buiten.
Ik moet eerlijk zeggen dat een
raadslid zich ook moet bezighou-
den met pietluttige dingen. Zestig
pagina’s lezen voor het veranderen
van een bestemmingsplan voor een
woning bijvoorbeeld. Het hoort er-
bij. Ook als kleine fractie kun je
een stempel drukken of gelijk krij-
gen. Al is het soms pas achteraf.”

Alexander Vervoort.


