Raadsleden dienen plannen in als aanvulling van Woonvisie

'Meer sociale huur bij omliggende gemeenten'
ROTTERDAM
MARJOLEIN KOOYMAN

Voordat Rotterdammers zich uit
kunnen spreken over de
woonplannen van wethouder
Ronald Schneider (wonen,
Leefbaar) is het vandaag de beurt
aan de raad. 'Wij willen meer
sociale huurwoningen in Kralingen.'
De gemeenteraad buigt zich
vandaag niet alleen over de
referendumvraag, maar ook over
de inhoud van de Woonvisie. De
fracties dienen tientallen
voorstellen in als aanvulling op de
woonplannen van Schneider.

te laten doen naar de waarde die
Rotterdammers hechten aan groen
in hun omgeving. Dat wordt nu te
vaak opgeofferd bij verbouwingen,
vindt de fractie. Daarnaast moet er
een campagne komen om Zuid te
promoten bij woningzoekers.
Leefbaar Rotterdam is tevreden
met de plannen, maar vindt dat
omliggende gemeenten meer
sociale woningen moeten bouwen.
De partij dient een voorstel in om
daarvoor te lobbyen bij de
provincie. ,,Deze gemeenten
moeten meer verantwoordelijkheid
nemen in het sociale domein'', zegt
raadslid Luuk Wilson.

Uiteindelijk kunnen Rotterdammers
zich op 30 november uitspreken
over de Woonvisie, waar ook
voorstellen die kunnen rekenen op
een meerderheid, in zijn verwerkt.
GroenLinks pleit voor meer sociale
huurwoningen in wijken als
Kralingen en Hillegersberg.
,,Schneider heeft het over meer
balans in de stad'', zegt
fractievoorzitter Judith Bokhove.
,,Balans heeft twee kanten. Dat
betekent niet alleen duurdere
woningen in zwakkere wijken, maar
ook goedkopere woningen in goede
wijken.''
Coalitiepartij D66 vindt dat wonen
op het water onderbelicht is in de
huidige woonplannen. ,,Daar moet
de gemeente juist ruim baan aan
geven'', meent D66'er Nils
Berndsen. Ook willen de sociaalliberalen meer nadruk op
duurzaamheid.
De positie van huurders moet
verbeteren, stelt de SP. Die wil dat
de gemeente financieel een
bijdrage levert voor een platform
waar huurders terecht kunnen met
vragen. ,,Of om zich te
organiseren'', zegt SP-raadslid
Querien Velter.
CU/SGP stelt voor om onderzoek
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