
Onenigheid over draagvlakmeting Ondiep
 

De Aardbeistraat in de Fruitbuurt-Noord
is een van de straten waar de SP langs
de deur ging.
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Nathan Rozema, directeur van
onderzoeksbureau Labyrinth heeft
geen goed woord over voor de SP.
Volgens hem heeft de politieke
partij bewoners in Fruitbuurt-Noord
'onder druk gezet' en 'overvallen'
door hen te verleiden tegen de
plannen voor renovatie te
stemmen.

Rozema zegt dat verontruste
bewoners uit de buurt zich ook met
dezelfde klachten bij
woningbouwcorporatie Mitros
hebben gemeld. Hij vindt dat de
partij in dit geval over de grens is
gegaan. ,,Ik keur dit af.''

Mitros wil de huizen in de buurt, die
al jaren in een zeer abominabele
staat verkeren, renoveren.

Om de 'stemming' voor dit plan te
peilen konden 69 bewoners door
middel van een draagvlakmeting
kenbaar maken of ze voor of tegen
de renovatie van hun oude woning
zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd door
het bureau Labyrinth, in opdracht
van Mitros.

Maar voordat dit bureau in de wijk
was, ging de SP al langs de deuren
en verzamelde 30 'tegenstemmers'.
De uitkomsten zijn aan Labyrinth
overhandigd.

Medewerkers van dit bureau zijn
langs dezelfde 30 bewoners
gegaan. Wat bleek? Van de 30
bleken negen bewoners wel voor

de renovatie te zijn.

Volgens afdelingsvoorzitter van de
SP, Milos Todorovic was het
nimmer de bedoeling om mensen
onder druk te zetten, maar hen juist
te behoeden voor 'gemankeerde
afspraken'. ,,Wij zijn niet tegen de
renovatie,'' zegt Todorovic. ,,Maar
wel op de manier waarop dat nu
gebeurt. Er is geen sociaal plan. In
de Bomenbuurt hebben we gezien
dat mensen na terugkomst van de
renovatie ineens veel meer huur
moesten betalen. Het lijkt ons beter
dat er eerst onderhandeld wordt
alvorens er getekend wordt voor
renovatie.''

Ondanks dat niet de gewenste 70
procent van de stemmers in de
draagvlakmeting vóór heeft
gestemd, zet Mitros de plannen
toch door. ,,Als er al sprake zou zijn
van druk is dat zeker het geval bij
Mitros,'' zegt Todorovic.

De PvdA-fractie neemt de kwestie
hoog op en stelt vandaag
schriftelijke vragen aan b en w.
,,Wij vinden zorgvuldigheid,
betrouwbaarheid en onpartijdigheid
zeer belangrijk bij een
draagvlakmeting,'' zegt PvdA
raadslid Bulent Isik.
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