
 
 

 

Weert, 13 januari 2020, 

 

Aan:  De griffie, de gemeenteraad van Weert en het College van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Weert 

Van:  Jeroen Goubet, gemeenteraadslid Fractie Goubet-Duijsters 

Betreft: Mededeling 

 

Geachte griffie, collega-raadsleden en college, 

 

Via deze weg wil ik kenbaar maken dat ik per vandaag zitting zal nemen in de gemeenteraad 

als lid van de fractie Weert Lokaal. Ik heb dit besluit na een zorgvuldige afweging en in goed 

overleg genomen. 

 

Zoals bekend ben ik samen met Karin en Paul in oktober 2018 uit de SP gestapt. Ook dat 

was, hoewel minder prettig, een weloverwogen besluit. Vrijwel meteen zijn we toen met onze 

achterban in overleg gegaan over de invulling van de vraag ‘hoe nu verder?.’ Daaruit kwam 

een duidelijk voornemen naar voren om een brede links progressieve partij in Weert te 

vormen. Dat is naar mijn mening niet gelukt zoals we dat voor ogen hadden en ik voel 

daarom geen overtuiging om op die weg door te gaan. 

 

Ik verschil hierin van mening met Karin. We hebben dit verschil afgelopen zaterdag tijdens 

een bijeenkomst aan onze achterban voorgelegd. Deze was in meerderheid van mening dat 

een nieuwe partij wel degelijk kansrijk is. Ik deel die mening niet, heb daaruit mijn conclusie 

getrokken en daarom het besluit genomen om mij aan te sluiten bij Weert Lokaal. Ik ben erg 

blij dat dit op een open, eerlijke en respectvolle manier is besproken. Maar ik heb er ook 

begrip voor als er teleurstelling is bij mensen met wie ik binnen de SP en ook daarna heb 

opgetrokken. Ik hoop dat we nog steeds als goede vrienden kunnen blijven bouwen aan ons 

gezamenlijke doel, een mooier Weert. 

 

Van de andere kant voel ik mij erg welkom bij Weert Lokaal. Tijdens een oriënterend gesprek 

met Suzanne en Marjan Jankoski, de partijvoorzitter van Weert Lokaal onder de kerstboom 

bij mij thuis voelde ik een goede klik en die is er ook met de onderlinge fractieleden. Ook 

mensen waarmee ik in de afgelopen weken mijn overwegingen heb gedeeld tonen begrip 

voor mijn keuze. Veel dank daarvoor, dat heeft me erg gesterkt. 

 

Maar het grootste woord van dank wil ik richten aan Karin. Want we hebben het na dat 

moeilijke besluit van oktober 2018 toch maar samen gedaan! En veel voor elkaar gekregen 

wat mij betreft. Ik hoop dat we daar ook gewoon mee door kunnen gaan en samen kunnen 

blijven werken. Zoals met iedereen in de raad trouwens en dat geldt natuurlijk ook voor het 



college. Ik wens haar oprecht heel veel succes toe met het opzetten van een nieuwe partij, 

waar ik me zelfs ongetwijfeld erg in zal herkennen! 

 

En voor de rest, Jeroen blijft Jeroen en gewoon zijn ding doen. Alleen vanaf een andere plek 

in de raadszaal. En mochten er vragen zijn dan ben ik zoals altijd graag bereid om die het 

liefst persoonlijk te beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Jeroen Goubet 

 


