Voor of tegen de Woonvisie

Sloopvraag haalt het definitief niet
ROTTERDAM
MARJOLEIN KOOYMAN

'Bent u voor of tegen de
Woonvisie?' Die vraag krijgen de
Rotterdammers voorgelegd op 30
november bij het woonreferendum.
Daarmee is de vraag over de
voorgenomen sloop definitief van
de baan.
Al stond de uitkomst vooraf vast,
toch deden PvdA, SP, Nida,
GroenLinks en CU/SGP een laatste
poging om een meerderheid in de
gemeenteraad te vinden voor een
vraag over de voorgenomen
afname van het aantal sociale
woningen.
Die kwam er niet. Op 30 november
krijgen Rotterdammers de vraag
voorgelegd of zij 'voor' of 'tegen' de
Woonvisie zijn. Ook krijgen zij de
mogelijkheid om het vakje 'neutraal'
aan te kruisen. Een motie van de
SP voor deze mogelijkheid op het
stembiljet, behaalde een
meerderheid.
Ondanks die kleine overwinning
overheerste de teleurstelling bij de
SP. "De initiatiefnemers van het
referendum waren duidelijk. De
vraag moet gaan over de afname
van goedkope woningen'', zei SPraadslid Querien Velter.
Setkin Sies van CU/SGP vreest dat
hiermee het 'vertrouwen van de
Rotterdammer in de democratie is
geschaad': "Er zijn handtekeningen
ingezameld met de vraag: 'Wel of
geen afbraak' en dan komt er een
heel andere vraag voor in de
plaats. Dat voedt het wantrouwen.''

en een meerderheid tegen is, kan
dat niet zonder consequenties
blijven.''
Teleurgesteld
Ook de inzamelaars van de
handtekeningen, het actiecomité
Woonreferendum, reageerden
teleurgesteld. "Concrete vraag
haalde 't niet, dan maar de hele
Woonvisie in de prullenbak'',
twitterde het comité na afloop.
Naast de referendumvraag, werd
ook gesproken over de Woonvisie
zelf. Vijf voorstellen voor
aanpassingen werden
aangenomen. Zo gaat Schneider
proberen om 6.000 extra woningen
in het centrum te laten bouwen. Er
komt meer aandacht voor drijvende
woningen. Ontwikkelaars krijgen
tips om stortkokers te plaatsen in
flatgebouwen en meer
nieuwbouwprojecten moeten
worden gerealiseerd.
Daarmee is de voorgenomen
vermindering van 20.000 sociale
woningen echter niet van de baan.
Tot spijt van een groot deel van de
oppositie. Dat verwijt Schneider
inkomenspolitiek te bedrijven via de
woningvoorraad. "Iedereen die wil
dat er alleen maar plek is voor
andere (rijkere of hoger opgeleide)
Rotterdammers, kan beter zelf
verhuizen'', bitste GroenLinksfractievoorzitter Judith Bokhove.

Coalitiepartij Leefbaar Rotterdam is
juist van mening dat een vraag over
de hele Woonvisie van wethouder
Ronald Schneider (Leefbaar) een
neutralere vraag oplevert. Toch
deed ook fractievoorzitter Ronald
Buijt een kleine toezegging. "Als de
campagne zich toespitst op de
afbraak, de opkomst wordt gehaald
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