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's Gravendijkwal is

van burgerlid Knüppe van Leefbaar
EPPO KÖNIG
ROTTERDAM

(AD 8 juli 2006)
Het pand aan de 's-Gravendijkwal
waar deze week twee lijken zijn gevonden, blijkt eigendom te zijn van
burgerlid Robertus F.M. Knüppe van
Leefbaar Rotterdam in de deelgemeente Delfshaven.
Bij straatbewoners staat Knüppe
bekend als ,'huisjesmelker' en het pand
als 'dubieus'. Stadsmarinier Jan de
Kloet daarentegen. spreekt van 'geen
onregelmatigheden'.
Bij de deelraadsverkiezingen van
afgelopen maart stond Knüppe op
nummer acht van de kieslijst voor
Delfs-haven. Als burgerlid in de
commissie Buitenruimte heeft hij geen
stemrecht, maar voorziet hij de fractie
van infor-matie voor het woonbeleid.
Speerpunt van Leefbaar Rotterdam is
een 'keiharde aanpak' van huisjesmelkers.

In het pand waar de dode man en
vrouw zijn gevonden, is in 2001 ook
een 44-jarige vrouw vermoord. Straatbewoners spreken anoniem van wisselende bewoners en drugshandel.
Knüppe houdt het bij een ontmantelde
wietplantage.
Hoeveel panden het burgerlid bezit,
wil hij niet zeggen: 'Huisjesmelker'
vindt Knüppe een 'vreselijk. woord'.
"De gemeente heeft de panden laten
verloederen. De slimme jongens hebben dat opgepakt."
Over de dubbelfunctie van huiseigenaar en burgerlid in de commissie
Buitenruimte zegt Knüppe: ;,Ik heb 25
jaar gewerkt om een bedrijf op te
bouwen. In de politiek heb je mensen
nodig met verstand van zaken. Iemand
die weet wat een latei is of overlast.'"
Volgens Straatbewoners zouden
sommige huurders hun ruimte laten
gebruiken door derden.

.Knüppe zegt de controle contractueel zo goed mogelijk 'dicht te.spijkeren'. "Maar dat k.an nooit voor honderd procent."
De vermoorde man was een directe
huurder volgens Knüppe.
De bewonersorganisatie B.O.O.G.
van de 's-Gravendijkwal staat
algemeen 'argwanend' tegenover
panden met wisselende bewoning.
Het zou ontbreken. aan. een structurele aanpak.
De politie en de dienst Stedeboüw
en Volkshuisvesting geven geen informatie over huiseigenaren.
Stadsmarinier Jan de Kloet zegt dat
zowel Knüppe als het pand na
eerdere controles 'absoluut blanco'
zijn gebleken. "Wij hebben geen meldingen ontvangen van overlast. "
. Wel ziet De Kloet aan1eiding een
onderzoek in te stellen.

