Referendum over sloop dit najaar
tussen zitten. Dan zou al ons werk
voor niets zijn geweest.''

De overhandiging van handtekeningen
voor het woonreferendum tijdens de
stadsiftar in de Essalam moskee.
FOTO NIDA

ROTTERDAM
Rotterdammers kunnen zich eind
november of begin december in
een referendum uitspreken over de
sloop en nieuwbouw van 20.000
sociale huurwoningen in
Rotterdam-Zuid.
MARK HOOGSTAD

Het exacte aantal kan en wil hij nog
niet prijsgeven, maar dat George
Verhaegen en zijn medestanders
van de huurdersvereniging in
Feijenoord geslaagd zijn in hun
opdracht, staat als een paal boven
water. ,,We hebben in elk geval ons
uiterste best gedaan'', zegt
Verhaegen.
Meer dan 10.000 geldige
handtekeningen haalden de
huurdersverenigingen op om een
referendum af te dwingen over de
vraag of het gewenst is dat de
gemeente Rotterdam de komende
jaren 20.000 sociale huurwoningen
sloopt dan wel samenvoegt. Vrijdag
om 12.00 uur overhandigen de
initiatiefnemers de papierstapel aan
burgemeester Ahmed Aboutaleb op
het stadhuis aan de Coolsingel.

Steun kregen Verhaegen en de
zijnen van de SP, de PvdA,
GroenLinks en Nida. Die laatste
partij overhandigde donderdag,
tijdens de zelf georganiseerde
stadsiftar in de Essalam moskee,
nog eens duizend handtekeningen.
,,Daarvan bleken er 728 geldig te
zijn'', zegt Verhaegen. ,,Wie zijn
handtekening zet, moet ook zijn
straat en huisnummer vermelden.
Ontbreken die gegevens, dan tellen
deze steunbetuigingen niet mee.''
De begeleidingscommissie, onder
leiding van Saskia Stuiveling, oudpresident van de Algemene
Rekenkamer, liet maandag weten
dat bij voldoende geldige
handtekeningen het raadgevende
referendum eind november of begin
december kan worden gehouden.
De gemeenteraad stelt in dat geval
de definitieve vraag vast die wordt
voorgelegd aan Rotterdammers,
naar verwachting in de
gemeenteraadsvergadering van 8
september.
Bij een opkomst van 30 procent of
meer is de uitkomst geldig, ook al is
deze formeel niet-bindend.

Om Rotterdams eerste
volksraadpleging sinds 1995 (over
de stadsprovincie) veilig te stellen,
bouwden de huurdersverenigingen
een veiligheidsmarge in: ze
verzamelden niet 10.000, maar
ruim 12.000 steunbetuigingen.
Verhaegen: ,,Het laatste wat we
willen, is dat de griffie straks een
steekproef uitvoert en blijkt dat er te
veel ongeldige handtekeningen
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