COLUMN

Ronald Schneider
vrouwenbesnijdende
maagdenverkrachtende terroristen
zijn. Volgens hem dan hè.
● Groot stuk onbenul. Omdat hij het
plan bedacht heeft om 20.000
goedkope woningen te slopen en er
duurdere voor in de plaats te
zetten. En dat allemaal voor de
strijd tegen de armoe. Alsof een
arm mens vanzelf rijker wordt als er
geen goedkope woning meer voor
hem is. Dropje, dat geloof je toch
zelf niet?
Toen ik 22 was en geen huis had,
fietste ik door de stad. Ik keek
jaloers naar de allerlelijkste flats.
Als ik daar toch eens mocht wonen.
Of een krotje achteraf, ook goed.
Desnoods in een schuur achter een
huis.
CARRIE

Hij is van Leefbaar Rotterdam.
Ronald Schneider, onze wethouder
van wonen en integratie.
Zijn moeder zal hem vast aardig
vinden. Zijn vrienden ook, maar
voor mij heeft hij iets te veel van
een gladjakker, een griezel en een
groot stuk onbenul.

Een groot deel van mijn cliënten zit
nu in dezelfde situatie. Een meisje
met een kindje van 2 die op één
kamer woont voor 500 euro. Een
oude meneer met een kapotte
heup, die zich elke dag vier
verdiepingen op en neer moet
slepen. Een mevrouw met een
oorlogstrauma die elke keer dat ze
wakker wordt denkt dat haar
zolderkamer haar doodskist is.

Ja, dat kan ik onderbouwen.
● Gladjakker. Omdat hij door een
smerig machtsspelletje Ingeborg
Hoogveld, die wethouder zou
worden, van haar plaats verdrong
en zelf die functie inpikte. Ik hoop
dat hij zijn pakken op maat laat
maken. Hij heeft wijde mouwen
nodig voor alles wat er achter zijn
ellebogen zit.
● Griezel. Dat werd hij toen hij de
Integratienota schreef. Die nota
had niks met integratie te maken
maar met afwijzing. De wethouder
vond blijkbaar dat heel Rotterdam
moest bestaan uit suikerspin- en
stroopwafeletende Delfts blauwe
klompendragers, die de Telegraaf
lezen en Ik hou van Holland kijken.
Omdat mensen uit een andere
cultuur potentiële
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Ze kunnen allemaal geen
betaalbare woning krijgen, meneer
Schneider. Omdat die er ten eerste
niet zijn of ten tweede in wijken
liggen waar zij door de
Rotterdamwet niet in mogen.
En er dan nog eens 20.000
weghalen?
Heb je dan ook nog eens geen
gevoel in je donder?
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