Bezorgde huurders krijgen groen licht van gemeente

Referendum dichterbij
ROTTERDAM
Een referendum over de
woonplannen van de gemeente
Rotterdam is een stap dichterbij
gekomen. Initiatiefnemer George
Verhaegen van de
huurdersvereniging Feijenoord
heeft groen licht gekregen van de
raadsgriffier.
MARJOLEIN KOOYMAN

,,Het onderwerp is waardig
bevonden voor een referendum,''
zegt Verhaegen. ,,De
volksraadpleging mag gaan over
een onderdeel van de Woonvisie
2030, die het college onlangs heeft
gepresenteerd.''
Streep zetten
Begin deze maand kondigde de
Rotterdamse SP aan om samen
met huurders een referendum aan
te willen vragen. De partij hoopt
zodoende een streep te kunnen
zetten door het plan van wethouder
Ronald Schneider (wonen,
Leefbaar) om het aantal sociale
woningen de komende jaren fors te
verminderen.
Schneider benadrukt dat Rotterdam
van alle grote steden relatief de
meeste goedkope woningen telt: in
totaal 167.000 stuks, oftewel 56
procent van het totaal. Dit moet als
het aan hem ligt in 2030 zijn
gedaald tot 47 procent.
,,Dat is de afbraak van de
volkshuisvesting,'' zei
fractievoorzitter Leo de Kleijn
onlangs. Ook de huurders maken
zich daar grote zorgen om, stelt
Verhaegen. ,,Wij vinden dat heel
Rotterdam zich moet kunnen
uitspreken over de wenselijkheid
om het aantal sociale woningen te
verminderen. Wij als
huurdersvereniging krijgen hier veel
klachten over.''
Verhaegen krijgt na de bespreking
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van de woonvisie, komende maand
in de raadscommissie, drie weken
de tijd om duizend handtekeningen
te verzamelen voor de aanvraag
van de volksraadpleging.
Tegelijkertijd wordt binnen de
gemeente een
referendumcommissie opgericht
met daarin specialisten, die
vervolgens de verdere uitwerking
voor hun rekening nemen. ,,In 2006
is die commissie opgeheven,'' zegt
Verhaegen. ,,Omdat er nooit meer
een referendum plaatsvond.'' Voor
de definitieve aanvraag zijn
minimaal 10.000 handtekeningen
nodig.

natuurlijk ook dat een groot deel
van Rotterdam het met de
wethouder eens is dat er een
betere balans moet komen in de
woningvoorraad.''
Ook coalitiepartij D66 liet zich
eerder al kritisch uit over het
voorstel van Schneider. Raadslid
Nils Berndsen vindt 'de cijfermatige
onderbouwing onvoldoende'.

Deze week verschijnt een nieuwe
versie van de Woonvisie 2030.
Deze wordt waarschijnlijk in
februari besproken in de
commissie. Uiteindelijk beoordeelt
de raad of de aanvraag van het
referendum volgens de regels is
gegaan. Hij keurt het referendum
goed of af. Ook bepaalt de
gemeenteraad de exacte vraag die
aan Rotterdammers wordt
voorgelegd.
,,Wij hopen dat alle fracties achter
het referendum staan,'' zegt
Verhaegen. ,,Dat maakt de kans
het grootst dat de uitslag van de
volksraadpleging ook wordt
overgenomen door de raad.'' Het
referendum is raadgevend. Dat
betekent dat de uitslag niet bindend
is.
Leefbaar, PvdA en D66 zeggen de
volksraadpleging te zullen steunen.
,,Wij zijn altijd voor een
referendum. Mits het een goede
afspiegeling geeft van de mening
van alle Rotterdammers,'' zegt
fractievoorzitter Anton Molenaar
van coalitiepartij Leefbaar. ,,Wij
zullen de uitslag heel serieus
nemen.''
De fracties benadrukken wel dat
het van groot belang is welke vraag
precies aan bewoners wordt
voorgelegd. Molenaar: ,,Het moet
een objectieve vraag zijn. Het kan
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