'Woonvisie? Laat ons met rust!'
Wielewaal momenteel gaande is.

,,Bij ons in de wijk worden de mensen
wel degelijk weggejaagd'', roept deze
bewoonster van de Wielewaal.
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De zaal was dan ook vooral gevuld
met tegenstanders, die een
referendum hebben weten af te
dwingen over de kwestie.
Actieleider George Verhaegen
verwacht een averechts effect van
de Woonvisie, stelde hij. ,,De
sociale problemen zullen alleen
maar toenemen'', voorspelt hij. ,,De
huren gaan honderden euro's
omhoog. Veel Rotterdammers
kunnen dat simpelweg niet
ophoesten. Het is niet erg om te
bouwen voor hogere inkomens,
maar laat de anderen met rust.''

De emoties gierden door de zaal,
gisteravond tijdens het 010 Debat
over de controver-siële Woonvisie.
Wethouder Ronald Schneider was
echter onverbiddelijk: volgens hem
is de sloop van 15.000 goedkope
woningen broodnodig om de stad
vooruit te helpen.
Nee, de wethouder is er absoluut
niet op uit om arme Rotterdammers
de stad uit te jagen, zo herhaalde
Ronald Schneider (stedelijke
ontwikkeling, Leefbaar Rotterdam)
keer op keer. ,,Het is echt niet zo
dat ik met een bulldozer door de
wijken rijd. Ik wil een stad waar het
voor iedereen fijn wonen is: voor
Rotterdammers met een met een
brede en een smalle beurs.'' En,
met veel pathos: ,,Iedere
Rotterdammer is mij even lief!''
Het charmeoffensief kon maar op
weinig bijval rekenen, gisteravond
in het Nationale-Nederlanden
Douwe Egberts Café in Rotterdam.
,,O ja? Nou, bij ons in de wijk
worden de mensen wel degelijk
weggejaagd! We zijn gewoon
belazerd'', riep een bewoonster van
de Wielewaal in Rotterdam-Zuid.
Het 010 debat, mede
georganiseerd door het AD
Rotterdams Dagblad, stond in het
teken van de Woonvisie 2030. Het
plan is, in het kort gezegd, om
20.000 goedkope woningen te
vervangen door (duurdere)
gezinswoningen - zoals in de
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