Onenigheid over vraag referendum
ROTTERDAM
MARK HOOGSTAD

Welke vraag moet bij het
woonreferendum worden
voorgelegd aan Rotterdammers? In
de raad tekenen zich twee kampen
af.
Staat de gehele Woonvisie van
wethouder Ronald Schneider
(bouwen, Leefbaar) ter discussie
op 30 november, wanneer
Rotterdam naar de stembus gaat?
Of gaat het bij het woonreferendum
slechts om één omstreden voorstel
- zijn vermeende sloopdrift - uit het
pakket aan maatregelen om tot
'een evenwichtiger stad' te komen?
Dat laatste, betogen de vier partijen
(PvdA, GroenLinks, SP en Nida)
die in het voorjaar actief
meehielpen om de vereiste
tienduizend handtekeningen te
verzamelen voor Rotterdams
eerste volksraadpleging sinds
1995. "Wij, noch de
huurdersverenigingen, hebben
bezwaren geuit tegen bouwen in
een duurder segment'', zegt SPraadslid Querien Velter. "De vraag
is of duizenden sociale
huurwoningen gesloopt moeten
worden om dit mogelijk te maken.''

van 'een gekleurde vraagstelling'.
"We willen van Rotterdammers een
advies over het totale woonbeleid'',
zegt Nils Berndsen (D66). "Dan
geeft het geen pas een suggestieve
vraag over één deelonderwerp voor
te leggen.''
In die opvatting wordt hij gesteund
door de VVD. "Wie alleen maar 'de
sloopvraag' wil stellen, gaat voorbij
aan het hele en daarmee aan het
eerlijke verhaal'', zegt VVDfractievoorzitter Antoinette Laan.
Haar partij is overigens sowieso
geen voorstander van het
raadgevende stadsreferendum.
De PvdA stelt daar tegenover dat
'een neutrale vraag over de
Woonvisie een onbruikbaar
antwoord zal opleveren'.
Fractievoorzitter Leo Bruijn: "Wij
zijn bijvoorbeeld niet tegen de
Woonvisie, maar hebben slechts
moeite met één element: slopen
zonder daar voldoende voor terug
te bouwen.''

Om die reden zou de te formuleren
vraag, waarover de raad volgende
week donderdag beslist,
toegespitst moeten worden op 'de
afname van 20.000 goedkope
woningen'. "Hoe concreter de
vraagstelling, hoe begrijpelijker en
dus hoe beter het is'', zegt ook
Judith Bokhove (GroenLinks).
Kiest de raad voor 'een algemene
vraag over een complex thema als
de Woonvisie', dan vreest Bokhove
dat de kiesdrempel niet wordt
gehaald. De uitkomst van het
referendum is pas geldig als meer
dan 30 procent van de
stemgerechtigde inwoners zijn of
haar stem uitbrengt.
Coalitiepartijen Leefbaar, D66 en
CDA moeten echter niets hebben
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