Zorgen en boosheid bij
Rotterdamse huurders
De nieuwe Woonvisie van
de gemeente Rotterdam
valt niet overal in goede
aarde. De plannen om
zo'n 20.000 woningen te
slopen kunnen zelfs tot
een referendum leiden.
'Straks woon ik niet meer
in deze stad, óf voor 200
euro duurder!'
Door Rochid Benhommou

ROTTERDAM - Vorigo weok

Boze Rotterdamse huurders. Ben Klijn verscheurt vast de
Woonvisie. Foto: Rochid Benhommou

wethouder
presenleerde
Schoeidor do definiliove
versie van de Woonvisie.
Het stadsbestuur wil komende jaren het aantal sociale buurwoni ogen mel
20.000 te verminderen. Dit
door onder andere 12.000
goedkope huurwoningen to
slopen. waarv1m 10.000 op
Zuid. Zo moot er meer ruimte komen voor gezinnen en
hoger opgeleiden. ''De stad
moet meer in balans komen
en iedereen wordt er op lange termijn beter van."
Oe Woonvisie heeft voor
veel bezorgd heid en boosheid gezorgd bij huurders.
en
huurdersverenigingen
oppositiepartijen. Het zou
zelfs onderwerp van een referendum kunnen worden,
zodat Rotterdammors zich
uit kunnen spreken over
de plannen. Er zijn 10.000

handtekeningen nodig orn
een stembusgang af lo dwingen.
Burgit van Huuksloot is lid
van het actiecom ité: "Wal
mij het meeste raakt is de
wAanzin om relatieve goede won ingen te slopen. Do
wethouder roept wel dat het
uiteindolijk boter zal zijn
voor iedereen. maar leg mij
eens uit wat er beter is als
straks vele Rotterdammers
gedwongen worden om le
verhuizen en om vervolgens
veel duurder te gaan wonen?
Waar moeten die mensen
heen'? De vraag naar sociale
huurwoningen neemt de komende tijd alleen maar toe.''
Ook huurder Ben Klijn is
woest: "Die wethouder is
totaal niet ge'interesscerd
in a1·me Rotterdammers, en
dal zijn er veel in deze stad!

.......

0

••••••

0

••

0

•••••••

0

0

••

0

••••••••••

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•••

0

•

•

0

•••

0

••••

0

lk zit in zo'n woning. Straks
moet ik dus gaan kiezen: of
ik woon niet meer in deze
stad, of ik moet 200 euro
duurder gaan wonen. Neemt
dit stadsbestuur de burger
wel serieus?"
Schooidor vindt oen referendum prima. "Kom maar
op met dat referendum. Dat
geeft mij de kans om dit nog
vele malen uit te leggen en
om duidelijk te maken welke kant we op wi Uen. dat we
hou wen aan een betere en
sterkere stad."
Mokhtar Ezzaki {huurdersvereniging Feijenoord): "De
wethouder doet er lekker
makkelijk over. De huurdersverenigingen hebben
een achterban van 80.000
huishoudens. Dus die 10.000
handtekeningen zijn zo binoen hoor."
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