Maar hekelt tweet Eerdmans-Wilders

D66 blijft coalitie voorlopig trouw
standpunt voor het voetlicht
brengen. Gelukkig is Leefbaar de
enige partij die vluchtelingen wil
weren.''

De gewraakte tweet van Wilders over
zijn borrel met Eermans.
FOTO TWITTER

ROTTERDAM
Ondanks hoogopgelopen irritaties
blijft D66 de Rotterdamse
coalitiepartners Leefbaar en CDA
voorlopig trouw. ,,Maar we slikken
onze bezwaren niet in.'' De partij is
en blijft afkerig van Leefbaarvrijages met PVV-leider Geert
Wilders.
MARK HOOGSTAD

Die boodschap heeft D66fractievoorzitter Salima Belhaj
gisteravond overgebracht aan de
leider van Leefbaar, wethouder
Joost Eerdmans. ,,Wij gaan niet
over zijn borrelpartners, maar
vinden het als fractie een
buitengewoon onhandig signaal als
hij via een post op Twitter openlijk
aanschuift bij een man, van wie hij
eerder -terecht- afstand heeft
genomen. Dat straalt ook op ons af
en dat willen wij niet.''

Twee dossiers kunnen dit jaar
leiden tot spanningen binnen de
coalitie, aldus Belhaj: de Woonvisie
en het armoedebeleid. Haar partij
heeft moeite met de sloopdrift
(20.000 woningen) die Leefbaar
propageert en de 'harde' opstelling
richting de minima in de stad. ,,Op
beide dossiers verschillen we van
mening, maar dat wil niet zeggen
dat we elkaar uiteindelijk niet
kunnen vinden.''
Terugkijkend op 2015 telt D66
vooral haar zegeningen, benadrukt
Belhaj. ,,Het was voor ons al met al
een succesvol jaar: de A13/16, de
milieuzone, het Collectiegebouw,
de opvang van vluchtelingen. We
hebben bereikt wat we wilden
bereiken.''
Fractievoorzitter Anton Molenaar
van Leefbaar toonde zich gisteren
verbaasd over de hoogopgelopen
irritatie bij coalitiegenoot D66. ,,Ik
snap niet zo goed waarom ik dit
allemaal vanuit de krant moet
vernemen. Als de onvrede zo groot
is, vraag ik mij af waarom Salima
Belhaj mij niet even belt.''

Belhaj en haar vijf fractiegenoten
kwamen gistermiddag in crisissfeer
bijeen, nadat het wantrouwen
jegens Leefbaar de afgelopen
weken hand over hand toenam. De
partij hekelt 'het gebrek aan
leiderschap' bij de Leefbaren en
ergerde zich meer en meer aan de
'rabiate toon' in het asieldebat.
Belhaj: ,,Uiteraard mogen zij hun
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