Tegenstanders van Woonvisie willen stadsgenoten overhalen

Nog één keer de straat op
goedkope woningen verdwijnen en
plek maken voor duurdere
exemplaren.

Het Woonreferendum leeft onder de
Rotterdammers, zo blijkt zaterdag.
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ROTTERDAM
Tegenstanders van de Woonvisie
laten nog één keer hun stem horen.
Met geluids-wagens rijden ze door
Rotterdam om zoveel mogelijk
stadsgenoten te bereiken.
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,,Na het referendum hoef ik Izaacs
stem een half jaar niet meer te
horen'', grapt Marco van Lente (42)
zaterdag, terwijl hij plaatsneemt in
de auto. Intussen zijn Lahcen
Najjari (49) en Izaac Hage (62)
klaar met het prepareren van de
geluidsinstallatie op het dak. Door
de luidsprekers klinkt een opname
met getrommel en de stem van
Hage. ,,Stem op 30 november
tegen de Woonvisie'', klinkt het.
De drie mannen uit Feijenoord
besluiten om eerst langs de
Afrikaandermarkt te rijden. Daar is
ook de SP. De partij voert actie
tegen de Woonvisie, net zoals
GroenLinks bij Rotterdam Centraal.
Zodra de geluidswagen de drukte
nadert gaan de autoramen snel
omlaag. ,,Stem tegen", zegt Najjari
tegen een jonge moeder, die paar
tellen eerder een flyer in haar
handen kreeg. ,,Dat is goed voor je
kinderen en kleinkinderen." Najjari
is zelf vader en maakt zich zorgen
over de toekomst van zijn kroost.
,,Zij wonen nu bij mij, maar wat
gebeurt er daarna? Vijftien jaar
wachten voor een woning?" De
actievoerders vrezen daarnaast dat
veel mensen in de schuld raken.
De Woonvisie geeft aan dat 20.000
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Van Lente, die lid is van
huurdersvereniging Feijenoord,
hoopt dat het niet zover komt.
,,Tijdelijke huurders van
sloopwoningen hebben nauwelijks
rechten", vertelt hij. ,,Dan kan je
wel klagen als er iets mis is, maar
er wordt niks gedaan." Sinds vorig
jaar is hij betrokken bij het
actiecomité.
Vertrouwen
Najjari en Hage hielpen met de
handtekeningenactie om het
referendum mogelijk te maken.
,,We hadden meer dan 13.000
handtekeningen verzameld", vertelt
Hage trots. ,,Er waren maar 10.000
nodig." Dat zij nu wellicht tien keer
zoveel mensen moeten mobiliseren
vindt Hage lastig, maar toch
vertrouwt hij erop dat Rotterdam
massaal tegen de Woonvisie stemt.
Terwijl de geluidswagen door Zuid
rijdt, wordt al snel duidelijk dat het
Woonreferendum onder veel
Rotterdammers leeft. De
inzittenden worden toegejuicht door
mensen op straat.
De een steekt zijn duim omhoog,
de ander slaat met zijn vuist op het
hart. Ook hebben mensen ramen
van hun woning beplakt met
posters van het actiecomité. ,,En
daarom moeten wij actie blijven
voeren!"
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