AD/Rotterdams Dagblad
10 december 2011 zaterdag

In debat met PvdA-leider
VLAARDINGEN Wie gistermiddag in café De Stam in Vlaardingen was, kon daar PvdApartijleider Job Cohen tegen het lijf lopen. Hij was door Vlaardinger Jan van Noord
uitgenodigd voor een werkbezoek aan de stad. Tijdens het politiek café, dat plaats had aan het
einde van dat bezoek, ging het vooral over één onderwerp: de Blankenburgtunnel.
Veel animo voor werkbezoek van Job Cohen
Rond een uur of vier begon het politiek café in een volle zaak. Veel PvdA-leden, maar ook
leden van andere partijen, stonden te trappelen om Cohen een vraag te stellen. En hoe kon het
ook anders, de meeste vragen gingen over de nieuwe oeververbinding. Cohen zei toe dat hij
Tweede Kamerlid Sharon Dijksma nog eens naar een aantal stukken zal laten kijken. Stukken
die hij net van een Vlaardings partijlid had gekregen.
Ook liet de PvdA-coryfee duidelijk weten dat er nog eens goed moet worden onderzocht of de
Oranjetunnel echt geen betere optie is. Cohen is tegenstander van de Blankenburgtunnel.
Eurocrisis
Daarnaast ging het gesprek ook over de Eurocrisis en de bezuinigingen die het land tegemoet
gaat. Veel sociaaldemocraten zijn ongerust over de toekomst, zei Cohen te merken. Vooral op
het punt van de hypotheekrenteaftrek wist de partijleider soms niet zo goed wat hij moest
zeggen. Zo stelde een van de aanwezigen het politieke kopstuk de vraag: ,,Kunt u specifiek
uitleggen hoe de hypotheekrenteaftrek eruit moet zien? Hakkelend begon Cohen aan zijn
uitleg, die hij uiteindelijk toch naar tevredenheid van de vragensteller wist te beantwoorden.
Ondernemers
Eerder op dag kwamen de ondernemers aan bod. Cohen ging op bezoek bij Shipmate, een
bedrijf waar vlaggen worden gemaakt. Daar zaten zo n twintig ondernemers klaar om in
gesprek te gaan.
Opvallend was vooral de onduidelijkheid die bij de ondernemers heerst over Europese
aanbestedingen. Europarlementariër Judith Merkies, die ook mee op werkbezoek ging,
spoorde de ondernemers aan om soms meer de grenzen van de regels op te zoeken.
Cohen was het daarmee eens en pleitte daarnaast voor andere aanbestedingscriteria dan prijs
alleen. De ondernemers leken tevreden met de uitleg.

