'Als dit naar buiten komg dan klapt de nieuwe coalitie'
RECONSTRUETIË
JELLE BERENS

door Gerco Mons

- De Gelderlander
confronteert felle Berens op 8
mei, de dag dat hij de e-mail verzond met zijn uitspraken over Haverdil. Hij schrikt zich rot en
smeekt de verslaggever om niets
te doen met de mail. ,,Die mail is
per ongeluk bij de krant terechtgekomen. Als dit naar buiten komg
kost het me de kop. Dan klapt de
coalitie." Uiteindelijk besluit de redactie de informatie uit de mail
niet te plaatsen vanwege privéGENDRINGEN

omstandigheden bij Berens.
Besloten wordt om na het weekeinde, op dinsdag r3 mei, bij el-

kaar te komen voor een vervolggesprek. Aanw ezig zijn redactiechef
Eelco van den Heuvel, verslaggever Gerco Mons, beoogd fractievoorzitter Heini Peters en Berens.
Tijdens dat gesprek laten de beide
SP'ers weteq dat de privé-omstan-

digheden zijn bezworen. De SP'
ers willen dat de mail niet geplaatst wordt.
Berens: ,,Het is mijn fout om Haverdil zo op de persoon aan te pakken en daar heb ik spijt van. Natuurlijk gaan we op zoek naar mogelijke lijken in de kast. Die moeten boven tafel." De SP wil de
kast open, de kast waar coalitiepartner Lokaal Belang medeverantwoordelijk voor is.
Berens en Peters verzoeken De
Gelderlander om pas vrijdag te

publiceren over hun aangekondigde zoektocht, Vrijdag is de dag ná
de instállatie van Berens als wethouder. ,,Anders krijg ik problemen binnen de coalitie en klapt
de boel misschien alsnog."
Maar dat verzoek verdwijnt in de
prullenbak. De SP'ers knikken.
,,Dat snappen we. We zullen

in

het interview open kaart spelen.
We hebben vertrouwen in Lokaal
Belang, maar als er sprake is van
oude lijken, dan moet de boel

Ftrtait

over zoektocht naar
malversaties is 'per ongeluk'
naar de redactie van
De Gelderlander gestuurd

maar klappen. Gelukkig hebben
we in onze partii mensen die van
wanten weten als het gaat om fi-

nanciën enzo."
Het is ook een weergave van het
partiiprogramm4 waarin staat dat
'eerqt boven tafel moet komen
wat er allemaal mis is gegaan bij^
de DRU en wie daarvoor verantwoordelijk is.'De volgende dag

vindt het interview plaats. Een gedeeltelijke weerslag staat donderdag in De Gelderlander.
Op Twitter krijgen de SP'ers kritiek.'|elle Berens begint in ieder
geval mgt een gestrekt been richting Lokaal Belang', twittert Yan-

tackle. We willen openheid en
helderheid. That's all.'
Toch is het hommeles binnen de
coalitie. Formateur Gerard van
Balveren en burgemeester Hans
Alberse roepen Berens op het matje in het gemeentehuis.Ze zijn
niqt gediend van de uitspraken in
de krang omdat er ook wantrouwen spreekt naar de ambtenaren
en het oude college. Met Lokaal
Belang. Het resultaat van dit gesprek is donderdagavond hoorbaar als Berens een verklaring aÊ
legt in de raad. ,,De uitspraken in
de krant ziin mij ontlokt door de

journaliSt. Ik heb teqmen als

nick Jorna van de PvdA.

'mist'en'lijken in de kast'niet ge-

Heini Peters reageert: 'Lees het

bruikt. Ik wantrouw de oude coalitie niet." Een uur later volgt de installatie en is Berens wethouder.

stuk nou nog eens goed. Er is nergens sprake van gestrekt been of

