'SP heeft geen angst gezaaid, maar mensen gealarmeerd'
als een heimelijke overwinning!?
,,Wij hoeven onszelf niet te
verwijten dat we te weinig hebben
gedaan. Als een van de weinige
partijen is de SP veelvuldig de
straten en de wijken ingetrokken
om gesprekken met bewoners aan
te gaan. De 'referendumpartij' D66
daarentegen heeft zich niet of
nauwelijks laten zien. Dat verwijt ik
ze. Wij kunnen verder. Ik moet nog
zien of dit beleid standhoudt na de
volgende verkiezingen.''
leo de kleijn(SP).

Aha, u heeft warmgedraaid voor
maart 2017 en 2018, mede op
kosten van de belastingbetaler?

MARK HOOGSTAD

Een mislukt referendum en 1,6
miljoen euro die in rook is
opgegaan. Gefeliciteerd. SPfractievoorzitter Leo de Kleijn:
,,Democratie is niet gratis en
bovendien is het referendum niet
mislukt. In wijken waar de opkomst
normaliter laag is, zoals Feijenoord,
was die nu vergelijkbaar met wijken
waar men de stembus doorgaans
makkelijker weet te vinden, zoals
Hillegersberg. Wij als SP hebben
wel degelijk een snaar weten te
raken, al ging ik er vanuit dat meer
mensen waren gaan stemmen. Het
illustreert hoe moeilijk het is om van
onderaf een referendum te
organiseren. Maar wie het niet
probeert, wint ook nooit wat.''

,,Ho ho, wij hebben als partij geen
subsidie ontvangen om campagne
te voeren tegen de Woonvisie.''
Nee, maar uw medestanders wel.
,,In de referendumverordening
staat dat de gemeente verplicht is
medewerking te verlenen aan de
uitoefening van het democratische
recht. Dat is hier gebeurd. Maar
inderdaad, wij zijn gezamenlijk
opgetrokken in deze strijd en die
strijdlust komt ons straks van pas
bij de verkiezingen.''
Door te stellen dat 'mensen de stad
uitgejaagd worden' heeft u
angstbeelden opgeroepen, menen
coalitiepartijen Leefbaar en D66.

Dat laat onverlet dat u de
onderstroom heeft overschat: het
woonbeleid lééft niet in Rotterdam.
,,Onzin. Het doel was om de
Woonvisie van tafel te krijgen. Dat
is inderdaad niet gelukt, maar we
zijn er wel degelijk in geslaagd om
het thema sociale volkshuisvesting
te agenderen. Dat is lang niet
gebeurd. Waren wij en de
huurdersverenigingen niet in actie
gekomen, dan was dit beleid
geruisloos ten uitvoer gebracht.''

,,Ik voel me niet aangesproken.
Wie kiest voor zo'n grootschalige
vermindering van de goedkope
voorraad, dwingt mensen elders
hun heil te zoeken. Dat is geen
angst zaaien, dat is mensen
alarmeren.''

Presenteert u een dikke nederlaag
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