
vijf vragen aan Marijke Shahsavari, CDA-lijsttrekker

'Twee mille erfpacht, dat
Marijke Shahsavari (40),
lijsttrekker van het CDA, heeft
extra geld geregeld voor
sportaccommodaties. Nu nog
huisvesting voor ouderen en
míddeninkomens.

ELISA HERMANIDES

Sp ortverenígingen komen geld tekort?
"Als sportverenigingen accommo-

daties willen bouwen of onderhou-
den, kunnen zij voor een derde van de
kosten subsidie aanwagen bii de ge-
meente. De rest betalen ze zelf. De pot
geld die daarvoor is gereserveerd, is
nu echter leeg..Dat komt doordat er
twee keer meer aangewaagd is dan
was ingeschat. Pas in zorT is er weer
geld voor nieuwe aanvragen. Volgens
wethouder Eric van der Burg kan dat
er niet alleen toe leiden dat sportac-

commodaties verouderen, maar ook
tot verhoging van contributies, min-
der mogelif kheden voor gehandicap-
tensport of dat er gemengd moet wor-
den gedoucht. Er heeft zich al een
ciub gemeld die het clubhuis dreist te
moeten sluiten."

Watwílt uhieraan doen?
"Om het gat op te lullen, is eenma-

lig r,u miljoen euro nodig. Op zich
wordt het geld pas na de verkiezinsen
verdeeld ti jdens de onderhandeÍn-
gen voor een nieuw college, maar ik
heb bijna alle partijen bereid gevon-
den om zich hiervoor hard te maken
tijdens de onderhandelingen. Zelfs al
zitten wij straks niet aan tafel, dan is
de kans dus toch groot dat er geld
komt voor sportaccommodaties. Dat
betekent dat de renovatie en bouw
van faciliteiten doorgang kunnen
vinden. Dat is goed voor de sport en
daarmee ook voor het onhóikkelen
van talenten voor de topsport."

MaruKe Snansavan F0T0JANVAN BREDA

Waar gaan deze verkieàngenvoor het
CDAom?

"Wij maken ons er hard voor dat er
meer en betere ouderenhuisvestine

Marijke Shahsavari

is toch asociaal?'
komt. Als we het hebben over sociale
huurwoningen, is dat prioriteit num-
mer één. Alles wordt minder in de
zorg, dus we moeten onze uiterstè
best doen om mensen langer zelf-
standig te iaten wonen in hun eieen
buurt."

"Ook belangrijk is erfpacht. Wii wil-
len dat mensen de grond onder hun
eigen woning kunnen kopen. Dan
kan er eerlijke prijsvorming plaats-
vinden. Ik heb een verpleegkundige
ontmoèt'gn wie de canon was geste-
gen van zèstig euro naar tweeduizend
euro per jaar. Dat is toch asociaal? De
PvdA zegt dat betonbaronnen en
vastgoedkoningen de stad overne-
men als er eigen grond kan worden
gekocht, maar dat klopt niet. |e hebt
het niet over grootgrondbezitters,
maar over mensen met een gewoon
inkomen die worden geconfronteerd
met absurde verhogingen."

Nummer twee op de eDA-lijst laramt.

Ver sto ep no emde áj n p ar tij ge no t en
van buiten de stad eenpaar weken ge-
le den' p annenkoeken uít d e provín-
cíe'. Krijgt u daar reacties op?

"Elke dag. Mensen maken er een
grapjes over. Ofze zeggen dat ze het
niet passend vonden. Joram heeft er
in elk geval voor gezorgd dat er veel
over het CDA gepraat wordt. We gaan
er op een ludieke manier mee om.
Binnenkort ga ik met Joram in Noord
pannenkoeken bakken."

SteI : uw p artij komt in de co alítie, wilt
u dan wethouder worden?

"Als wii aan tafel mogen zitten bij
i1e onderhandelingen, gaat het er al-
lereerst om dat wij inhoudelijk zo
veel mogeliik voor het CDA binnen-
halen. Of ik wethouder word, hangt
ervan af wat voor portefeuille het
CDA kan kriigen. Het kan zijn dat het
een portefeuille is die ik goed zou
kunnen doen, maar het kan ook ziin
dat iemand anders beter geschikt is."




