Politieke partij Best Open bestaat 25 jaar
’Meer aandacht voor mensen in plaats van stenen’
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Precies een kwart eeuw geleden werd er een nieuwe lokale politieke partij
opgericht: Best Open. Zoals de naam al aangeeft, was de partij een reactie op de
onvrede die er toen in Best heerste over de (politieke) gang van zaken. Het
zakenkabinet, waarmee het toenmalige college van burgemeester en
wethouders werd bedoeld, regelde volgens de oprichters van de nieuwe partij
veel achter de schermen. In de Oranjestraat speelden problemen rondom de
bouw van panden en de verdubbeling van de spoorbaan van twee naar vier
sporen leverde eveneens veel stof tot discussies op.
Door Theo Louwers
De spoorbaanverdubbeling zou verhoogd moeten worden uitgevoerd, maar de
tegenstanders zagen dat niet zitten. Een verhoogd spoor zou Best nog pregnanter in
tweeën delen. Het spoor moest de grond in. Volgens de spoorwegen was onder de
grond geen haalbare kaart, maar de actiegroep DODO (‘D’r op of d’r onder’)
mobiliseerde de Bestse bevolking. DODO wilde een verdiepte ligging afdwingen. De

groep werd één van de dragers van het Platform Leefkwaliteit Spoorverdubbeling.
Deze en andere zaken leiden tot de oprichting van Best Open. Meer openheid, weinig
beslotenheid was het streven. Het sprak veel Bestenaren aan. Al vanaf het begin van
de oprichting van de partij maakte Best Open deel uit van de Bestse gemeenteraad.
In 1998 kwam Best Open met twee zetels in de raad. In 2002 behaalde de partij vier
zetels. Ook van 2006 tot 2010 had Best Open vier zetels in de raad. Leo Bisschops
werd voor een tweede ambtstermijn wethouder. Van 2010 tot 2014 zat Best Open
niet in het college, in 2014 werd Marc van Schuppen wethouder. Nu heeft Best Open
drie zetels in de gemeenteraad.
Politieke cafés
Marc van Schuppen gaf mede richting aan de openheid waar de partij voor staat. “Wij
hielden politieke cafés waar inwoners, organisaties en verenigingen hun verhaal kwijt
konden. Het idee leefde dat vaak vooraf door de zittende politieke partijen heikele
zaken werd besproken. Wij wilden zaken bespreken en besluiten nemen op basis van
argumenten. Gelukkig zijn in de loop der jaren de politieke partijen gaan inzien dat
het anders moest. Nu worden er door de raad zaken besproken vanuit een breed
gedragen beleidsakkoord. Veel discussies gaan over de inhoud. Dat is uniek in de
regio.”
Bestwijzer
Een van de opmerkelijke zaken die Best Open mede door Leo Bisschops als
wethouder voor elkaar heeft gekregen is Bestwijzer. Veronique Zeeman,
fractievoorzitter van Best Open in de raad van Best en lijsttrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen: “Bestwijzer heeft veel navolging gekregen. De interesse
uit het land was groot om organisaties onder één dak samen te brengen. Het concept
van Bestwijzer is leidend voor het nieuwe Huis van Best. Ook het integraal
kindcentrum, waarbij kinderen zoveel mogelijk in Best onderwijs volgen, is de
afgelopen jaren onder aanvoering van Best Open vorm gegeven. En het Heerbeeck
College werd een Brainportschool.”
Stabiel
Marc van Schuppen noemt de raadsfractie van Best Open stabiel. “Er hebben zich
weinig wisselingen voorgedaan. In 2014 stapte Leo Bisschops uit de partij omdat hij
zich niet voldoende gesteund voelde. Hij ging verder als Lokaal Best.” Het streven
naar openheid, de aanleiding voor het oprichten van de partij, is geslaagd, vinden
Van Schuppen en Zeeman, die voor Best Open wethouderskandidaat is. “Er is meer
aandacht gekomen voor mensen in plaats van stenen. Discussies worden al jaren
gevoerd op basis van argumenten.”

Marc van Schuppen is bezig aan zijn laatste weken. Hij stopt als wethouder. “Ik wil
mijn steentje bijdragen aan de erfgoedvereniging Dye van Best. Bij de hockeyclub ga
ik mee de velden onderhouden en misschien doe ik nog een klus in de regio. Vooral
Eindhoven Airport heeft mijn belangstelling.”

