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Rosmalen loopt uit om burgemeester Pans uit te zwaaien

'Wees zuinig op hem of stuur hem terug'

In de vier jaar dat hij als burgemeester aan het roer stond van
Rosmalen heeft Ralph Pans niet tilgezeten. Zijn reputatie van de
dynamische en energieke bestuurder heeft hij behouden. Rosmalen
nam gisteren op gepaste wijze afscheid van Pans, die een trapje hoger
gaat op de ladder van ucces. Een afscheid met weemoed en trots.
Velen hadden er lange wachttijden voor over om de scheidende
burgemeester nog één maal de hand te schudden. Vrijdag krijgt hij de
ambtsketen van de gemeente Almere omgehangen.

Door Mary van Erp
Een beter afscheid dan de lange
rijen die langzaam door het
Rosmalense gemeentehuis
schuifelden, had Ralph Pans
zich niet kunnen wensen. Gis
termiddag trad hij tijdens de
bijzondere raadsvergadering te
rug als de eerste burger van
Rosmalen. De ambtsketen dra
peerde Pans eerbiedig om de
nek van de loco-burgemeester
Lom Buis. Die zal de honneurs
waarneJl1Cn tot er vanuit Den
Haag een nieuwe benoeming
volgt. De periode Pans zit er
voor Rosmalen op. Woensdag
mag Almere kennis maken met
de dynamiek en de gedreven
heid van deze 42-jarige ras
bestuurder.

Drijvende kracht
"Doe je best", zei Pans tegen

Buis tijdens de bijzondere
raadsvergadering die v90rafging
aan de drukbezochte receptie.
Maar Buis verwees daarop naar
het verschil tussen degene die
ervoor kiest 'kettingdrager' te
zijn en iemand die ermee ver
rast wordt. De loco-burgemees
ter blikte terug op de vruchtba
re periode die Rosmalen onder
invloed van de drijvende kracht
van Pans gekend heeft. Hij ver
woordde wat onder de Rosma
lense bevolking leeft: "Het is
jammer dat je nu al gaat Ralph,
maar we gunnen je deze fantas
tische promotie van harte."
Pans is een doener. De fracties
en het ambtelijk apparaat heb
ben vier jaar geleden aan zijn
daadkracht en zijn tempo moe
ten wennen. Nu laten ze hem
node gaan. Mart van 't Root

sprak namens de Rosmalense
fracties toen hij zei het vroegtij
dig vertrek van Pans te betreu
ren. "Hij heeft sturing gegeven
aan de gemeenteraad en het
college", typeerde de WD
fractieleider de ex-burgemees
ter. Rosmalen blijft in een leeg
te achter. Den Haag heeft nog
geen besluit genomen over de
waarneming of de opvolging
van Pans. Daar komt bij dat
twee wethouders na de verkie
zingen niet terugkeren in het
college. De rechterhand van de
burgemeester, de gemeentese
cretaris johan Glaudemans, is
deze week getroffen door een
hartinfarct en zal voorlopig ge
mist moeten worden.

Strijdbaarheid
De leegte is des te meer merk-

baar nu Rosmalen nog volop in
de perikelen van de herindeling
zit. Pans verdedigde het Ros
malens grondgebied met hand
en tand. "De afgelopen jaren",
zei hij, n waren bedreigend voor
Rosmalen, maar ze hebben te
gelijk ook voor een grote bin
ding onder de bevolking ge
zorgd". "Theo Rasenberg die
het woord voerde namens de
Rosmalense wijkraden en als
voorzitter van de Stichting Be
houd Rosmalen prees Pans om
zijn strijdbaarheid en zijn goede
argumenten voor het behoud
van Hintham. Hij gaf nog even
een berisping aan het adres van
de Bossche burgemeester Don
Burgers die ook aanwezig was.
"Toen Burgers hier burgemees
ter was heeft hij altijd geroepen,
handen af van Hintham. Maar

hij was nog niet naar Den
Bosch vertrokken of hij deed
alles om Rosmalen in te lijven.
Het lijkt er haast op of de stad
ten dode is opgeschreven."

Weemoed
Burgers liet In zijn afscheids
woord aan Pans doorklinken
dat Rosmalen er goed aan doet
maar toe te geven aan de an
nexatie van Hintham en de
polder. Dit dreigement was te
gen het zere been van alle aan
wezigen. COl' Timmermans, de
waarnemend gemeentesecreta
ris, huldigde de motivatie vari
'een eigentijdse burgemeester'
die kans zag het hele ambtelijke
apparaat op een zondag te mo
biliseren om in het geweer te
komen tegen de herindeling.
Na het officiële gedeelte volgde

• Burgemeesler Ralph Pans van
Rosmalen kreeg eell lOepasselijk
afscheidscadeau van de broel1}es
Tijs en Tomas Zwinkels. De Slreep
door 'mooi' slaat op de recentelijk
door Pans gepresenteerde cent"u'll
plam1en.
FOIO Felix Jamsem

een lange rij Rosmalenaren die
hun vertrekkende burgemeester
nog één maal de hand wilden
schudden. Ze bedankten hem
voor wat hij de afgelopen viel
jaar voor hun dorp gedaar
heeft. Iedereen ziet hem meI
weemoed naar Almere vertrek·
ken. Rosmalen is Pans kwijt.
Maar Mart van 't Root zag no~

een lichtpuntje toen hij hel
woord richtte tot de Almere-de
legatie: "Wees zuinig op hem ol
stuur hem terug."


