Woonreferendum heeft helft van alle 'krabbels' al binnen

Emile Roemer in gesprek met
bewoners.
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Het Rotterdamse woonreferendum
komt steeds dichterbij. Donderdag
stemde de raad in met het
voorlopige verzoek. Als er over zes
weken 10.000 handtekeningen zijn
verzameld, is het referendum
definitief. Zaterdag begon de
'krabbeljacht' in de Tarwewijk.
Ongeveer honderd mensen hebben
zich op deze druilerige
zaterdagochtend verzameld bij
speeltuin Tarwewijk. Het
gezelschap is divers: van
vrijwilligers en leden van het
Actiecomité Woonreferendum tot
landelijke politici als SPfractievoorzitter Emile Roemer.
Ondanks de verschillende
(politieke) achtergronden valt de
eensgezindheid op. Iedereen is hier
duidelijk maar met één doel: een
vuist maken tegen de plannen van
de gemeente om 20.000 goedkope
huizen, vooral in Rotterdam-Zuid,
te vervangen door duurdere
woningen.

In duo's gaan de actievoerders de
wijk in op zoek naar
handtekeningen. Roemer, die is
gekoppeld aan de Rotterdamse
SP'er Theo Coskun, wordt de Bas
Jungeriusstraat ingestuurd. Erika
Blokzijl (50) is de eerste
bewoonster die haar handtekening
zet. "Dit is een heel slecht plan,"
zegt ze. "Ik heb een uitkering en
waar moet ik naartoe als ik wil
verhuizen? Niet alleen kan ik dan
geen kant meer op, ook mijn
kinderen niet. Die hebben geen
kans op een eigen huis als dit plan
doorgaat."
Selfie
Ook Nitish Ramadhin (28) zet,
nadat hij een selfie met Roemer
heeft gemaakt, een krabbel. ,,Ik
woon al vijftien jaar in de wijk, maar
ik ben bang dat ik straks ergens
anders naartoe moet omdat er
geen huizen voor mij meer zijn."
Wat opvalt, is de eensgezindheid
onder de bewoners. "Mooi om te
zien, die saamhorigheid," zegt
Roemer. "Bij de bewoners, maar
ook bij de actievoerders. Daarom
ben ik hier. Ik maak me, net als
bewoners, zorgen."
Aan het einde van de dag staat de
teller op 5592 krabbels. De overige
4408 moeten voor 22 juni gezet
zijn.

Met de Actiedag Woonreferendum
wordt het startschot gegeven voor
de inzameling van de 10.000
handtekeningen die over zes
weken nodig zijn om het
referendum definitief door te laten
gaan. "Maar dat betekent niet dat
we nu op nul staan," zegt Burgit
van Huuksloot, voorzitter van het
actiecomité. "We hebben al ruim
4.000 handtekeningen verzameld.
Doel van vandaag is om de 5.000
te passeren."
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