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‘Lodewijk Asscher irriteert en
discrimineert’
Khalid Ramdani uit Roermond, boegbeeld
van de Partij voor de Eenheid (PvdE) en
voormalig raadslid van de PvdA, vindt de
kritiek van de weggelopen Kamerleden
Selcuk Öztürk en Tunahun Kuzu op het
integratiebeleid van minister Asscher (Sociale
Zaken en Integratie) volkomen terecht.
Öztürk en Kuzu beschuldigen Asscher ervan
Khalid Ramdani
een ‘uitsluitingspolitiek’ te voeren waarvan
allochtonen in het algemeen en Turkse Nederlanders in het bijzonder
de dupe worden. ‘Als je Asscher hoort praten dan ben je geneigd te
geloven dat alles wel goed komt met de integratie – wat dat woord ook
mag betekenen’, zegt Khalid Ramdani. ‘Maar wat Asscher doet is niets
anders dan allochtonen irriteren en zelfs discrimineren. Dat deed hij eerst
met het eenzijdig opzeggen van een verdrag waarbij zelfs organisaties
die zich bezighouden met mensenrechten vraagtekens bij zetten.’ Het
gaat om het torpederen van het uitkeringsverdrag met Marokko. De
Marokkaanse regering is woedend. Nederlands wil de hoogte van
de uitkeringen van mensen die naar Marokko gaan, aanpassen aan
het voorzieningenpeil in dat land. Dat betekent per saldo een flinke
verlaging van de uitkeringen.
Wat er nu is gebeurd met de twee Kamerleden Öztürk en Kuzu vindt
Ramdani ‘echt schandalig en onbegrijpelijk’. Hij: ‘Zowel landelijk als
lokaal waren het met name de Turkse mensen die de Partij van de
Arbeid groot hebben gemaakt. Twee Kamerleden wegsturen is zeer
onverstandig en dom. Kritiek op deze minister is dan ook zeer terecht.’
Ramdani zegt zich erover te verbazen dat Marokkaanse Kamerleden
nu hun mond houden over de kwestie. ‘Alhoewel, het is eigenlijk nooit
anders geweest, ze zitten er gewoon voor zichzelf.’ Ramdani – hij is van
Marokkaanse afkomst - kwam begin 2009 zelf in de clinch te liggen met
de Partij van de Arbeid in Roermond. Hij was toen raadslid namens
die partij en ventileerde in januari van dat jaar in het weekblad Typisch
Roermond felle kritiek op zijn toenmalige fractievoorzitter Gert-Jan
van Walsum. Ramdani vond hem een zwak leider met onvoldoende
kwaliteiten om een partij te bestieren. Ook zou de Partij van de Arbeid
onvoldoende oog en oor hebben voor de belangen van de allochtonen
in Roermond die door de sociaaldemocraten alleen werden gebruikt als
stemvee. Ramdani weigerde zijn woorden terug te nemen en vertrok
met slaande deuren om later de Partij voor de Eenheid te beginnen.
Hoe luidt nu zijn advies aan de Partij van de Arbeid? ‘Begin eindelijk eens
met het oplossen van de werkloosheid onder Turkse en Marokkaanse
jongeren. Die is drie keer hoger dan die onder autochtone jongeren,
maar daar hoor je deze minister niet over. Als ze te veel en te vaak op
straat zijn omdat ze geen werk hebben dan belt deze minister zijn collega
van de VVD om ze met allerlei onzinargumenten te laten oppakken.
Laat één ding duidelijk zijn: of ze horen er echt bij en we helpen ze aan
scholing en aan werk of ze zoeken een andere politieke groepering waar
ze het gevoel krijgen met open armen te worden ontvangen.’
Roermond: 115 mille voor OLS
Om de bijdrage van de gemeente Roermond
in de organisatie van het OLS in Maasniel te
financieren, wordt een bedrag van 115.000
euro weggezet in de begroting van volgend
jaar. Wethouder Ferdinand Pleyte (D66) laat
dit weten aan de gemeenteraad. Met dit geld
kan de werkgroep Overheid aan de gang.
Zij gaat zich bezighouden met alle zaken die
de gemeente raken, zoals v ergunningen, Ferdinand Pleyte
het coördineren van hulpverleningsdiensten
en verkeersmaatregelen. De stichting OLS 2015 Neel is straks
verantwoordelijk voor de organisatorische gang van zaken, ook op het
evenemententerrein. Het OLS wordt gehouden op 5 juli. Dan worden
tussen de 30.000 en 50.000 mensen verwacht. Het OLS wordt gelabeld
als een C-evenement, dat wil zeggen een grootschalig evenement met
een verhoogd risico. Daar worden ook de veiligheidsmaatregelen op
afgestemd. Tussen de 1500 en 1800 vrijwilligers worden op 5 juli ingezet.
LVR: medische zorg Donderberg moet
De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) vindt
dat mensen die op de Donderberg wonen,
moeten kunnen blijven rekenen op goede en
goed bereikbare gezondheidszorg. De LVR
stelt dit bij monde van de raadsleden Dré
Peters en Lieke van der Stelt in vragen over de
verhuizing van groepspraktijk Het Roosendael
Dré Peters
naar elders. Hierdoor blijft alleen de praktijk
van dr. Matthee over. Te weinig voor een drukbevolkte en levendige
wijk, zegt de LVR, die wil weten wat B en W van Roermond hiervan
vinden. Peters en Van der Stelt vragen ook wat de verhuizing van
jongerencentrum Gotcha! heeft gekost en waarom de praktijk niet naar
deze locatie verhuisde maar naar het toekomstige gezondheidscentrum
op de Bredeweg.

Ook politiek nieuws te melden?
Mail dit uiterlijk dinsdagavond naar:
Peter Hamans: info@tekstgoed.nl

