
Vriendinnenpolitiek

doorJos van de Ven

E
xact een jaar geleden had
wethouder Jetty Eugster
zich als een 'Iron Lady'

opgesteld tegenover verontrus
te omwonenden van de Ijzeren
Vrouw. Nee. de wethouder had
op dat moment geen trek. Ant
woorden op vragen rond toren
flats op de locatie van het HAS
gebouwen galerijflats in en
aan het water aan de zijde van
de voormalige sporthal Vin
kenkamp zouden later volgen.

Nu is later een ruim begrip bij
Eugster. Deze week had ze nog
steeds geen trek om antwoor
den te geven. Bij een nieuwe
confrontatie met omwonenden
sloeg Eugster zelfs op tilt. De
wethouder toonde even ijzeren
heinig als een jaar eerder geen
enkel begrip voor de vele
vraagtekens bij d·e omwonen
den. Zelfs raadsleden ergerden
zich aan het optreden van de
wethouder. Dan moet het wel
heel erg geweest zijn.

Niet commissievoorzitter Paul
de Wildt, niet CDA-partijge·
noot Tom Koot, maar PvdA·
raadslid Saskia Duives redde
Eugster. Door een schorsing
van de vergadering aan te vra·
gen en de gemoederen wat te
bedaren. "Zie het maar als een
ingreep van een vriendin. Ik
vind dat er op zo'o avond geen
ongelukken mogen gebeuren",
verJdaarde Duives.

Vriendin? Geen ongelukken?

DeDikke Van Dale kent vriend
jespolitiek: het bevoordelen
van(politieke)vrienden,~

paaldelijk door hun ambten of
inkomsten te bezorgen. Den
Bosch kent de primeur van
vriendinnenpolltiek: het be·
voordelen van (politieke) vlien
dinnen, bepaaldelijk door hen
tijdelijk op de gang te zetten
0111 ze geen afgang te bezorgen.
De politieke kleur is daarbij
niet van belang. In tijden van
nood leer je je vrienden ken·
neD. Toch?
Op zo'n avond mogen geen on-

gelukken gebeuren. Waarom
zegt vriendin Duives niet ge
woon dat de bebouwing langs
de Ijzeren Vrouw een te bela
den onderwerp is om vriendin
Eugster politiek te laten sneu·
velen? Wethouders sneuvelen
toch vooral op klein ogende
onderwerpen. Op het oog futi·
liteiten. Op een onverwacht
moment. De openingstijden
van een parkeergarage of een
bezoek aan de hoeren.

Eugster is een vrolijk babbelen·
de wethouder, maar ook zij
lijkt daarbij vooral haar onze
kerheid te willen camoufleren.
Zou haar gebrek aan lef en des
kundigheid te maken kunnen
hebben met de persoonlijkheid
van directeur stadsontwikke·
ling Willem van der Made. Van
wie bekend is dal hij de regie
over de bouwplannen in de
stad voert. Willem vindt het
goed, is een gevleugelde uit·
spraak in en rond het stads·
kantoor als er uiteindelijk toch
een plan gepresenteerd kan
worden.

Eugster heeft een dubieus ver·
leden als het over inspraak en
presentatie van plannen gaat.
In juni werd de gemeenteraad
achter gesloten deuren geïnfor·
meerd over de plannen rond
Ponte Palazzo, de brug die het
Paleiskwartier en de Vughter
straat met elkaar moet verbin
den. Nog niet rijp voor publica·
tie, oordeelde de tandem Van
der Made/Eugster. En in no·
vember serveerde de gemeente
raad de inspraak rond de
bouwplannen in Oost af. Ook
daar had Eugster lange tijd
geen trek.
Net als in Oost dreigen omwo·
nenden van de ijzeren Vrouw
voor voldongen feiten te wor·
den gesteld. Weer zijn er plan·
nen en afspraken met - in dit
geval Hertogbouw - gemaakt.
Waarom zegt Eugster niet dat
er inderdaad een zestig meter
hoge toren op de HAS·locatie
komt. Dat er aan en in het wa
ter wordt gebouwd.
Dat geeft weliswaar weerstand,
maar nog veel belangrijker:
vooral duidelijkheid. Daar
heeft geen enkele politicus een
vriendin of ongeluk voor no
dig.
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