De Vreeze: oud zeer
wordt niet mrrn zeer
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- Waarnemend burgemeester Steven de Vreeze is in
Oude Ilsselstreek niet van plan
verstrikt te raken in het politieke
strijdperk. ,,Het oud zeeÍ wordt
niet miin zeeÍ", waarschuwde hii
GENDRINGEN

gistermiddag tijdens zíjn eerste

persconferentie. De Vreeze verhii zeker tot eind dit
iaar aan zal bliiven als burgemeester. ,,D€ komende maanden staan
in het teken van de nieuwe coalitie die gevormd moet worden. Na
de zomervakantie kan er tiid ge-

wacht dat

was elf maanden waarnemer in
Lingewaard, waar ook van alles
aan de hand was binnen de gemeente.

Hii werd

zaterdag voor het eerst

gepolst door commissaris van de
Koning Clemens Cornielje. ,,Het
kwam toch een beetie als een ver-

rassing. Hans Alberse had nog
geen besluit genomen over zíjn
toekomst als burgemeester, maar

Cornielie had me wel gewaar-

schuwd dat er op kone termijn
ëen besluit zou kunnen vallen."

te zoeken Maandagochtend werd De Vreeze
naar een geschikte kandidaat." gebeld door de commissaris met
De waarnemend burgemeester is de vraag of hii naar Oude IJsselgetrouwd en vader van twee vol- streek wilde gaan. Dinsdag heeft
wassen kinderen. Hii woont in hii kennisgemaakt met de fractienomen worden om

Zaltbommel en was onder andere voorzitters en de wethouders en
acht iaar burgemeester van Tiel.
is De Vre eze geïnstalleerd.
........
Sinds r januari zotz is hii beschikbaar om in te vallen als waarne- Vervolg op pagina 30

mend burgemeester. De Vreeze

'Graag prikkelend debat'

'Graag prikkelend debaq maar
wel volgens heldere regels' ?otio.{oj
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,,Vorige week om deze tijd was ik
in Frankrijk druk met het metse-

len van een muurtje. Nu zit ik
hier als waarnemend burgemeester. Het is snel gegaan", merkt De
Vreeze op.

,,Bizar", vindt hii eigenliik. ,,In de
kamer hiernaast is mijn voorganger Alberse bezig ziin oude kamer
leeg te ruimen. Vanmorgen heb
ik een goed, maar ook best emo-

tioneel gesprek met hem gehad.
Het is moeilijk voor hem en dat
begriip ik.'

De waarnemend burgemeester
heeft inmiddels

kennisgemaakt

met veel betrokkenen en zich ook
een eerste beeld geschetst. ,,Het

gekke

is eigenliik dat hier

heel

veel goed is gegaan. Deze gemeen-

te staat niet voor niets in de top
tien van meest vernieuwende gemeentes van Nederland. Maar te-

geliikertiid zie ik dat er binnen de
politiek wel iets aan de hand is.
En die politiek is nu aan zet."
De Vreeze is lieftrebber van een
goed debat. ,,Het mag scherp en
prikkelend ziin, maar wel volgens
heldere regels en over de inhoud.
Verder wil ik vooral zorgen voor
een goede werksfeer, werken aan
een team, waarbii we op elkaar
aankunnelr. Ik ga ervoor."
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Steven de Vreeze gisteravond in
de raad. foto Jan van den Brink

