Dappere Jetty Eugster doet haar best
door Wim Hagemans

In de aanloop naar de gemeente·
raadsverkiezingen portretteert
het Brabants Dagblad de vier wethouders in het college.
Vandaag wethouder

,I

Jetty Eugster

k weet dat het gevoelig
ligt, maar ik zeg het
toch! Er komen ook
twee woontorens!" Wethouder Jetty Eugster afgelopen
maandag op een informatieavond in de Orangerie over de
herontwikkeling van het terrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de binnenstad.
Zij zei nog net niet 'lekker twee
woontorens' en stak nog net
niet haar tong uit nadat zij
haar pUnt had geplaatst. Maar
de opmerking was Eugster ten
voeten uit. Niet wegkruipen.
maar gewoon de aanval toeken
als de vijand op de loer ligt. Of
aneen maar op de loer lijkt te
liggen, want in dit geval wás er
niet eens een vijand. Er reageerde in de OraJ1gerie niem;tnd op

de woontorens.
Eugster heeft het de afgelopen
vier jaar vaalC anders me~ge
maakt. Bijna voortdurenJ ligt
zij in de clinch met wijkpewonefS over nj~uwbouWprC1Îecten.
Of het nu ga'1t om woningbouw
in de javastplat of De Hefven,
woontorens bij de IJzere]l
Vrouw of vel'plaatsing van het
tennis in het Zuiderpark.
EugsteqSll1>eheert dan pok de
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belangrijke, sows leuke, maar
vaak ook heel 'lastige' portefeuilles ruimtelijke ordening
en openbare ruimte.
Woonwijk De Groote Wielen
komt nu goed van de grond,
het opknappen van de vestingwerken trekt nationaal en inter·
nationaal de aalldacht. Eugster
geniet van de belangstelling.
Veel minder plezier moet zij beleven aan de avonden waarop

zij in de wijken omstreden plannen moet verdedigen. En
nieuwbouw in wijken is bijna
altijd omstreden.
Kaders
Veel insprekers gaan ontevreden naar huis. Eugster hamert
op 'kaders' die de raad heeft gesteld over bijvoorbeeld hoogbouw of aantallen woningen.
Zij reageert soms aangebrand,

en slaagt er vaak niet in om de
steeds mondiger burgers met argumenten te overtuigen. Dik·
wijls blijft twijfel hangen: laat
Eugster zich meer gelegen liggen aan haar relatie met projectontwikkelaars dan aan in·
spraak? Of burgers voelen zich
ronduit door haar bedrogen, zoals in de discussie over het
open.houden voor auto's van de
Maasboulevard. Maar steeds
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weer gaat Eugster dapper de
strijd aan. Voor discussie loopt
zij niet weg. Nooit legt zij het
hoofd in de schoot.
Jetty Eugster doet haar best,
maar overtuigingskracht mist
zij weleens, ook in confrontaties met de gemeenteraad. En
dan raakt zij de regie kwijt.
Eind 2002 droeg een mokkende
raad Eugster op om nogmaals
met Hartje 's-Hertogenbosch te
gaan praten over nieuwe sfeerverlichting in de binnenstad
(die er trouwens nog steeds niet
is). De binnenstadsvisie die Eug·
ster presenteerde vond de raad
te vaag. Pas na ingrijpen van de
gemeenteraad ging Eugster kij·
ken naar aanpassingen in de
plannen voor Javastraat en IJze·
ren Vrouw. Een poging de histo·
rische eenkameIWoningen aan
de Putgang te behouden vond
Eugster eerst 'trekken aan een
dood paard'. Na stevig doordrammen van de raad blijven
de woningen nu toch gespaard.
Eugster heeft het druk én een
weerbarstige pOltefeuille. En
zij onderschat de stroperigheid
van besluitvorming en overschat haar eigen mogelijkheden. Toen zij vier jaar geleden
aan haar nieuwe wethoudersperiode begon, noemde zij herinrichting van Markt en Parade,
de Randweg, het bedrijventerrein Kloosterstraat, de kom Rosmalen, de kom Empel, en de
'Kop van het zand' als projecten waarbij haar handen jeukten. Die zou ze gaan aanpakken. En de kom Empel en de
kom Rosmalen zouden in 200G
gewoon áf moeten zijn. Niets is
minder waar. Er zijn vorderin·
gen geboekt, maar áf is nog
niets van wat Eugster in 200
opsomde.
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