
'Zwartboek' over wethouder  

aangekondigd 
Stichting Dracula gaat toeslaan in 

EijsdenMargraten. Vooraf aangekondigd 

slachtoffer is wethouder Jo Bisscheroux (Welzijn, 

PvdA). Die blijft er zelf koeltjes onder. ,,Laten we 

rustig afwachten."  
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De Stichting Dracula, het bestuur van jeugdhonk Camion in Margraten, 

moet het vijftig jaar bestaan deze week 'vieren' met het vertrek uit het pand 
aan de Hoenderstraat 2b in Margraten. Wethouder Jo Bisscheroux kondigde 

het onlangs aan in de deze krant. Het lukte hem niet de afgelopen jaren om 
met Dracula tot een huurovereenkomst te komen, dus moet de club 

vertrekken. Volgens de stichting zou juist de gemeente de dwarsligger zijn.  
In een persbericht meldt het bestuur: ,,Door leugens en rancune van één 

persoon werd de dialoog vermeden en is eenzijdig en ongegrond de 
overeenkomst met Dracula door de gemeente opgezegd. Als een donderslag 

bij heldere hemel werden we opeens gesommeerd om ons gebouw te 
verlaten en dit casco op te leveren. We betreuren het ten zeerste dat wij 

als groepje vrijwilligers opeens worden gedwongen om, in navolging van, 

via advocaten te communiceren om te voorkomen dat we nog meer worden 
geschoffeerd." 

 

Daar blijft het niet bij. Bestuurslid Ralph Willems kondigt namelijk voor 
vrijdag een 'schokkend verhaal' aan van meer dan honderd pagina's over 

de rol van de gemeente in het algemeen en die van Bisscheroux in het 

bijzonder. Het boekwerk zou vlak voor de verkiezingen op straat belanden, 
zei Willems in februari, maar dat bleek niet haalbaar. Over de inhoud moest 

eerst nog even gestoeid worden met de advocaat. ,,Harde bewijzen voor 
vuile spelletjes en persoonlijke vetes komen eindelijk aan het licht", klinkt 

het als een flaptekst. Politieke kopstukken in Eijsden  Margraten hebben 
het volgens Willems vlak voor de verkiezingen gelezen. ,,En die waren niet 

echt blij." Wie die kopstukken zijn, vertelt hij niet.  
 

De kopstukken zelf, bijvoorbeeld Wiel Dreessen, Jos Custers en Peter 
Hendriks uit Margraten, weten van niets. En Jo Bisscheroux dan? Die heeft 

iets opgevangen uit het geruchtencircuit. ,,Ik heb niks gezien. Wel weet ik 
van iemand dat het eraan staat te komen. Ik heb gehoord dat er ook dingen 

in staan over veertig jaar geleden. Ik kan me ook niet voorstellen dat die 
honderd pagina's allemaal over mij gaan." 


