Partijen slijpen messen in aanloop naar 'sloopstemming'

'Propaganda rondom het referendum'
ROTTERDAM
Tegenstanders van de sloop van
goedkope woningen in Rotterdam
maken misbruik van 'propaganda
en angstbeelden'. Dit verwijt uitte
coalitiepartij D66 gisteren, in
aanloop naar het referendum.
ANTTI LIUKKU

Het initiatief voor een
'sloopreferendum', aangevoerd
door de SP, zorgt voor irritatie bij
de Rotterdamse coalitie, bleek
gisteren. ,,De propaganda en de
flauwekul-argumenten zijn
stuitend,'' zei D66-raadslid Nils
Berndsen. ,,Netto worden er 10.000
particuliere woningen gesloopt en
blijft er genoeg over. De
angstbeelden zijn contraproductief
voor deze stad.''
In het debat over de omstreden
Woonvisie 2030 gaven voor- en
tegenstanders elkaar geen
duimbreed toe. Het gaat immers
om 'de toekomst van de stad',
volgens tegenstanders zelfs om
regelrechte 'bevolkingspolitiek'. Het
stadsbestuur wil 20.000 huizen
vervangen voor duurdere
woningen. Deels door sloop, deels
door verhoging van de huren. Dit
moet meer ruimte geven aan
koopkrachtige en hoogopgeleide
inwoners, in het bijzonder op Zuid.
Volgens wethouder Ronald
Schneider (stedelijke ontwikkeling,
Leefbaar Rotterdam) wordt
niemand de stad uitgejaagd, want
er is een 'overmaat' aan goedkope
woningen met een huur onder de
618 euro.

fijn en leveren een bijdrage aan de
wijk,'' aldus Judith Bokhove van
GroenLinks. Ook de PvdA verzet
zich, hoewel oud-wethouder
Karakus een soortgelijk beleid
voerde. ,,Maar er moeten wel
voldoende woningen blijven voor
mensen die het nodig hebben. Dat
is het verschil,'' zei fractieleider Leo
Bruijn.
Leefbaar Rotterdam stelde
daarentegen dat vroeger juist de
middenklasse de stad werd
uitgejaagd, richting Capelle of
Spijkenisse. ,,Want er waren geen
goede koopwoningen. De
middenklasse trok weg en een
allochtone onderklasse kwam er
voor in de plaats. Hier had Pim
Fortuyn al voor gewaarschuwd,''
aldus raadslid Luuk Wilson.
De verwachting is dat
Rotterdammers in september naar
de stembus gaan.

Scheef
,,Een overmaat? Rotterdam is een
arbeidersstad maar dit
stadsbestuur wil er een soort
Amsterdam of Utrecht van maken!''
fulmineerde Jeroen van der Lee
van de Partij voor de Dieren. ,,Ook
al wonen mensen een beetje
scheef, zo erg is dat niet. Ze wonen
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