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H ans Alberse: mensenmens, wars van keiharde politiek
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GENDRINGEN - Drie weken geleden
vertelde Hans Alberse (Sg) enthousiast over ziin reis naar Boukombé in Benin, de partnergemeente van Oude lJsselstreek. Hii
was er met alle egards ontvangen.
Monsieur Ie maire, want, zo constateerde hii, in Afrika bén ie iemand als burgemeester. Met een
zekere verbazing vertelde hii over
de reacties die hij via Facebook
kreeg op zijn posts. Pósitieve reacties; anders dan hii - zeker de laatste weken - was gewend.
Het is Alberse, die zondag aftrad
als burgemeester, ten voeten uit:

een mensenmens. Dat is niet zo
vreemd als ie bedenkt dat hii voor
ziinpolitieÉe loopbaan wekíj nswerker was in Dieren. Via een
wethouderschap in de gemeente
Rheden (rgg+-zoor) en een burgemeesterschap van de gemeente
Lingewaard (zoot-zoo6) werd Alberse de eerste burgemeester van
de fusiegemeente Oude lJsselstreek. Benaderbaar, vriendeliilq
geïnteresseerd en een verbinder.
In een gastcolumn in De Gelderlander schreef hij: 'Het werd me
duideliik hoe sterk het gevoel is
bij veel Varssevelders dat hun
dorp er een beetie bii hangt. Na-

tuurlijk wil ik ze het liefste laten
zien dat dat niet het geval is. Maar
ja, dat gevoel praat ie niet zomaar
weg. Het is een onderwerp dat ik

graag op de agenda

wil hebben.'

Bii verkiezingen fungeerde hij als
taxichauffeur voor ouderen die
niet zelf naar het stembureau konden. Hii profileerde Oude IJsselstreek in de internationale Ring
van lfzersteden, waarvan hii in
2oro president werd.
Op politiek gebied ging het met
de jaren moeizamer. Zeker toen
het steekspel rond de DRU Culfuurfabriek begon, waarvan de financiering het heikele punt was.

Het college van burgemeester en
wethouders, met Alberse als voorzitter,werd niet alleen door de oppositie in de gemeenteraad hard
aangepakt, ook op de opkomende
sociale media en in de krant vielen harde woorden. Alberse heeft
De Gelderlander aangesproken op
onder-de-gordelcommentaren onder artikelen op diens website.
Daar had hii grote moeite mee.
Bijna twee termijnen zat hij met
dezelftle wethouders in het colle-

hii vorig
het
bij
afscheid
van
dat
colleiaar
ge. Tegelijkertiid kreeg hii van de
ge. Een vriendenclub, zeí

)

gurgemeester Alberse:
benaderbaa r, vriendel ii k,

nemend, geï nteresseerd
en vooral: een verbinder
i

n

SP een motíe van wantrouwen
aan ziin broek wegens ziin handelen in de affaire-Berens, de SPwethouder die na twee dagen opstapte. Die motie stak hem, maar

de SP voelde zich geschoffeerd
omdat Albers e ze een 'partii van
schreeuwers en schoppers' had ge-

noemd.
Toch is hii wars van keiharde politiek, maar die werd hem wel fataal. In het rapport van oud-staatssecretaris Verstand naar de bestuurscultuur in de gemeente
werd Alberse gebrek aan leiderschap verweten. TWee onhandige
manoeuvres - een tegenonderzoek naar de kwaliteit en een
brief waarin hii zei zich niet te
herkennen in het rapport - waren
te veel. De gemeenteraad wilde
van het college en dus ook van
Alberse al alleen zag hii dat tot
dit weekeinde niet in. Hii wilde
door als burgemeester, maar daarin stond hii alleen.

