'Wij willen niet problemen voor de hele regio oplossen'

Nissewaard is komst 'armoedzaaiers' beu
zwakkeren vaker voor problemen in
de buurt zorgen. Daardoor dreigen
volgens de wethouder sterke wijken
in Spijkenisse achteruit te gaan.
Bovendien doen minima door een
uitkering aan te vragen een
aanslag op de gemeentelijke
portemonee.

namelijk dat het mogelijk blijft dat
kinderen van zittende inwoners
snel een huurwoning kunnen
vinden in hun stad en niet moeten
wachten op minima van buiten.

Verplicht

Wethouder Jan-Willem Mijnans (ONS):
'We zeggen nu een keer: Ho!'
Foto ONS

NISSEWAARD
De gemeente Nissewaard is het zat
dat 'armoedzaaiers' uit het hele
Rijnmondgebied bij haar
aankloppen voor een goedkope
huurwoning in Spijkenisse. 'Wij
willen niet de problemen voor de
hele regio oplossen.'
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Een hek rond Spijkenisse zetten,
vindt wethouder Jan-Willem
Mijnans (ONS) van Nissewaard te
ver gaan. Maar hij wil niet langer
dat de tweede gemeente van het
Rijnmondgebied automatisch de
woonplek wordt voor minima die in
hun eigen stad of dorp geen
goedkope huurwoning kunnen
vinden.
Vooral door de hoeveelheid van
meer dan 10.000 sociale
huurwoningen en korte wachttijd is
Spijkenisse interessant voor
mensen met een kleine beurs die
snel een huis nodig hebben.
Mijnans wil echter voorkomen dat
er te veel komen en Spijkenisse 'uit
balans' raakt.
De ervaring leerde het
gemeentebestuur dat sociaal
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Mijnans vindt het te gemakkelijk dat
omliggende gemeenten met te
weinig sociale huurwoningen
Nissewaard met hun sociaal
zwakkere inwoners opzadelen. Hij
wil dat die gemeenten door het rijk
worden verplicht meer goedkope
huurwoningen te bouwen. ,,Het
gaat eigenlijk om hetzelfde als wat
Rotterdam in 2005 deed. Die stad
wilde ook niet alle minima blijven
opvangen, omdat er daardoor te
grote problemen in wijken
ontstonden. Nu geven wij een
duidelijk signaal af.''
Mijnans zegt 'beslist niet asociaal'
over te willen komen. ,,Maar er is
ook een verantwoordelijkheid bij de
andere gemeenten. Wij kunnen het
braafste jongetje van de klas zijn,
maar we zeggen nu eens: Ho!. Die
kritische woorden heb ik ook tegen
mijn collega-wethouders
uitgesproken.''
Sinds de jaren '90 heeft Spijkenisse
te maken met een almaar groter
wordende instroom van mensen
met lage inkomens uit andere
gemeenten. Er werd enkele jaren
geleden al eens op de rem getrapt,
maar door de veranderde landelijke
regelgeving wil Mijnans nu dat er
snel een oplossing komt.
Slopen
Zelf wil hij daaraan bijdragen door
een deel van de goedkope
huurwoningen te slopen, onder
meer in en rond de wijk De Akkers.
Daarnaast worden huizen in
Spijkenisse niet gepromoot bij
sociaal zwakkeren. Mijnans wil
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