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W.ethouder
boos op
welzijns-
werkers

Van een onzer
verslaggeelsters t

RO!'TERDAM - Het Woon,
Iasten Ove.le8 Nederland is
€.s levreden over de ohvànÉ
vÀn de ache dre Fisreren zi1;gevoerd tègeD de srijsen.le
wooÀlatën, In Rotre.dam.
i,.u bet GEB-hooldkantoo.
wèrd ..aÍ6*lolèh", kaàm het
gr'ootste aarr&l hellen oD dè
beeD. OnEeveé. drlehoidrd
rtreEeD voe.den dèar gesp.ek.
lren Eét welhoud€r Van dèr

De weahouder bèlooíde drai
è€h prot€.tmes naar Den
Haag a&n te ,uuer voeren.
,,Want daÀr hoeten iullie ziir
U a6eèn tru tegen een meàe-
stanalÉr, Ik heb deet uitEe-
maakt van de comhtssi. rlié
h€eft geproheerd Vatr Àeder.
ne etuun te ove.ruicen dat diè
gasprijzetr r st trocer m@i-
ten,' zei Var der Pols, r,Iil bè-
na.trukte dat de.semeente Ror.
terdah al ia.en posinsen tn
hèt werl ttèlt de reEerinA er-
vatr te overtuieen dat de woo,i.
lalt.n de pu ultrijzen.

D€ welhouder uittè oDnt€ui,
zljD stschuw over de wàtzitn..
werkels. ,,zf, verdraaien deiei.
t€n om ons in het ve.dachten-
bankje te zette!. Wèren iulliè
wél voor welke kar.eties iullié
lopen." zei hil jD discuisie- nFr
woéde.de bewone.s die heh er
van È$chuldiíden tn de hmd
te lop€h vd de rese.ttrE. .,Dè
CFN, dè KEN. dui loDan lut-
lie achterae. nrae ddnk ftèt
dat !ë ooit ler! iD de reF€rins
te vèrteuen krttEen. Srem liè-
ver éen s.ote lirlce Di.ttl 'Nàs. ichattins dirizenil tor
vlJftierhonderd
tweeèntwiÀtiA steden en trtei-
nere gemeehten hèbb€n 6trte-reh geproteBrèe.d tesen de ho.

DertiA voornam€tiJk j6sere
Dordtetraft n tFzetten etstè.éÀ
de hal van het Tom;dohuiswaar het zuiverinEsschàb
Zu'dhollsnds€ EIland-en .;
Waarden is gevestisd.

In Schiedah blok,<eerden otr-
AevÉcr vilfeDtwiítis hensen
de bàl'e vu de ODenbee Nurs-
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Opbouw-
werkers

betichten
wethouder
van laster

Rotterdam - De Rotter-
lamse opbouwwerkers
,ijn woedend op wethou-
ler Henk van der PoIs.
Uitlatingen, die hij gedàan
zou hebben zijn bij de op-
bouwwerkers in het ver
keerde keelgat geschoten.
Ze beschuldigen de wet-
houder zells van laster.

ln een discussie met belvo-
ne§ (tijdens de protesta.rje
in en rond het GEB tegen de
Saspfljzen) zou Van der Pols
fel vao teer zrln getrokken
tegen ,,welzijnswerkers
Een citàat: ,,Ze verd.àaien de
feiten om ons in her ver
dachlenbànkje te zett€n." En
tot de bes'oners: ,.Weten jul-
lie wel voor welk karretje
jullie lopen.. De CPN en de
KEN, daar lopen iullre aLh
teraànl"

Het Instlluut ODbouw$ erk
Rotterdam (IOR) is urrermàte
verbolgen over deze uitlatin-
gen. Anne van Veenen na-
mens de IOR: ,,Dat is seen
kritiek meer. Dit is ter
dachtmaking en laster. En
daarloe heeft nlemand her
recht. Ook een {'ethouder
niet. Die uilsp.àken komen
er op neer, dat welzrinssel
kers onberrouwbaar inn. dat
ze feiren ver.lr,,iFn ;" ,r"
mensen manipuleren..."

De IOR ziet de verstandhou-
ding door deze affaire dania
verslechterd De oohnrru.
werkers vrnden dàt à. ser
houde. zijn woorden moer
terugnernen. ,,Want als her
auemàal waar is. dan zou dé
subsidiéring van het §-el
zijnswerk onmiddellijk stop
gezet moeten worden "


