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Reactie CDA-fractie op de overstap van mevrouw Gertie Silverentand naar de VSP. 

 Het betreft hier geen zetel van het CDA, maar van mevr. Silverentand voor de VVD.  

 Op haar uitdrukkelijk verzoek, waarbij zij op dat moment werd bijgestaan en 

geadviseerd door de huidige initiatiefnemer van de VSP, hebben wij mevrouw 

Silverentand tijdens de huidige raadsperiode de gelegenheid geboden haar ambitie als 

volksvertegenwoordigster te blijven waarmaken binnen onze CDA-fractie, toen dat 

voor haar binnen de VVD niet meer mogelijk bleek. Wij hebben er overigens alle 

begrip voor dat het resultaat van onze afweging in deze ons door de VVD-fractie niet 

in dank is afgenomen. 

 Mevr. Silverentand heeft steeds aangegeven dat ze zich na haar overstap naar het CDA 

in onze fractie thuis voelde en daarin in harmonie en constructief kon functioneren in 

onderling respect en waardering. Zij heeft dit nog eens uitdrukkelijk kenbaar gemaakt 

bij de kennisgeving van haar besluit tot overstappen.  

 Naar onze fractie (en mij als fractievoorzitter) heeft zij nu aangegeven zichzelf meer 

kansen op een voortgezet raadslidmaatschap na de verkiezingen toe te dichten bij de 

nieuwe partij VSP dan bij het CDA. Andere motieven zijn bij ons niet bekend.  

 Naar de buitenwereld als motief voor de tussentijdse overstap aangeven dat CDA 

Valkenburg aan de Geul wilde verjongen en haar positie daardoor in het gedrang zou 

kunnen komen is naar onze mening een drogreden. Vrijwel iedere partij zal streven 

naar verjonging (of is de VSP daarop een uitzondering?) en ervaart daarbij hoe 

moeilijk jongeren te motiveren en stimuleren zijn tot deelname aan de lokale politiek.  

 Wij wensen mevr. Silverentand persoonlijk het beste toe voor de toekomst, vooral een 

goede gezondheid van haarzelf en haar echtgenoot.  

 Met de VSP zullen we straks, waar nodig, fair en stevig de strijd aangaan, maar ook 

samenwerken als het standpunten betreft die overeen stemmen met onze CDA-

uitgangspunten en -doelstellingen (zoals wij dat met álle andere fracties in de raad 

doen en zullen blijven doen).  

 Overigens is onze fractie van mening dat deze overstap en zeer zeker ook de gang van 

zaken rondom de vrijgekomen raadszetel van D66 zo kort voor nieuwe verkiezingen, 

zeker door wijze waarop, het aanzien van de (Valkenburgse) politiek schaden.   
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