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VRIJDAGINTERVIEW RONALD HAVERKAMP

Rechtse jongen uitVelp-Zuid
Als wethouder
voor 'vroem-

Piet

vroem-partij'VVD
probeerde Ronald
Haverkamp
vergeefs het verkeer
van de Posbank te
krijgen.Toch noemt
hj zichzelf onvervalst
rechts. „lk probeer
het [Inkse Rheden
bij te sturen"

huisterrein wél doorgaat. Als wet-

dizugie over de veüeersdrukte op
eng re brenmn.Dat i' vluEt. heb
nu 60000 euro vooreen groot onder dat aan het licht moet brengen

onald Havertamp is in
heden de wethouder
wat de bete maatregel is, We zullen
die met elke Eweqie te
zien watdaaruitkomt.lk1Elfdenk
maken lijkt te hebben.
nog steeds dat dar de afsluiting van
Hij heeft de grootste por- de BeeVhuiŒnsewegis."
trfe•triJIe,Eornt vakerdan zijn colin de
en is bij het
niet uw eerste plan dat
pubbek de
annnaam. Hij i' nu
U
een
beng aan zijn derde peritAe als weten een
van
hmder. Onder zijn leiding is de VVD museum
om

af te leiden.

in Rhedentwee
de grootae
partti
Maarde
sluiting van de Beethuiu•nvweg

de PosbanE Wjorauto" en moto-

ren heefthij nia

elkaar

Vn. Dat zal hem vast dwarszitten.

Hmertarnp „Helemaalniet- Het ging
mi' en de rest van het college erom de

en

„Die kabelbaan was geen plan van
mij, maar van de VVD bij de verkiezingen. We zijn er nu van afgestapt.
Aan het museum en de bouwplannen blijf ik werken. En bedenk dat de
nieuwe wijk op het Velpse zieken-

houdermoetje een langeadem heb-

Alswethouder
moetje een
lange adem
hebben

U bent oen rode mgen utt volkswijk Velp-Zuid. Hoc komt u bg do
VVD

„Ik komuit de Johande Wittstraar,
mijn oudersstemden PvdAen ik

vroegpr ook. Mijn vader was %hitder,
viel van een ladder,werd conciërw
en ging vroeg in de VW. Hij overleed

tœn ik achttien was.Laterwas het
verdiende.
mijn moederdie de

Op straat moest ik me verdedigen
door te praten, want sterk was ik niet.
Ik ging naar de mavo, Later werd ik

boekhouder."
Maar hoe kwarn u dan bij de VVD?
„JEwerkre eerst bij een wegenbouwbedrijf, later bij een rioolbcdrijfen
vervolgens kwam ik op de afdeling financién bij de gemeenten Assen,
Doesburg en Valbure Aansluitend
tien jaar op het provinciehuis in Arnhem. Ik kreeg interesse in de politiek
en merkte dat ik het meeste vertrouwen had in de VVD.Die partij vindt
dat je zelfwat van je leven moet maHoe bedoelt u?

„In VcIp-Zuid was hetin mijn tijd

vrij normaal dat je in de uitkering zat
Mij stuitte dat tegen de borst, want je

moet iets van je levenmaken,vind ik.
Ik heb zelfal werkende hbo-gemeentefinancién gedaan en ik vind dar ik
tot nu toe het maximale uit mijn leven heb gehaald. Na deu periode
stop ik in Rheden en hoop ik een vol-

gendestap vooruitte kunnen maken,
al weet ik nog niet welke."
Is het daarom dat u de portefeuille

reïntegratienaar u toegetrokken

—J

hebt en mensen uit de uitkering
wilt hebben?
„Zeker. Rheden is van oudsher een

linksegemeenteen gemeentebesturen in het verledenhebbenhier veel
te veel sociale huurwoningen ge-
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bouwd. Eind 2017hadden we nog
1070uitkeringen en nu zijn het er
ongeveer 900. De problematiek is
weerbarstig: onder die 900 zijn maar
15mensen geschikt om meteen te
gaan werken,"
Wat doet u om van Rheden een
rechtse gemeente te maken?
„Dat zal niet lukken. We kunnen alleen ons best doen om het groene en
linkse beleid wat bij te sturen. Niet
de belastingen verhogen. Niet alleen
aan de natuur denken, maar ook aan
economische groei. Mensen uit de
bijstand krijgen. het veel te hoge aantal plekken voor begeleid wonen terugdringen, geen sociale huurwoningen meer bouwen. Maarwe redden
het niet altijd. Bij de gesprekken over
de nieuwe huisvestingsverordening
zijn we als enigen tegen voorrang
voor statushouders. De samenleving
is dat volgens mij met ons eens, maar
de gemeenteraad niet."

Ronald Haverkamp op de Pos-

