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AMSTERDAM - In ruil voor vrij
willigerswerk moeten studenten 
gratis of met kortingwoonruimte 
krijgen in achterstandswijken. 

Wethouder Hans Gerson (volks
huisvesting) is enthousiast over een 
initiatief van de Vrije Universiteit en 
de woningcorporaties Ymere en Far 
West, gericht op het bevorderen van 
integra tie. In ruil voor tien uur 
maatschappelijke activiteiten per 
week (huiswerkbegeleiding, com- . 
puterles, Nederlandse les, sport) in 
de buurt, hebben dertig studenten 
gratis woonruimte in Slotervaart, 
Osdorp en Geuzenveld. 

Gerson zei gisteren in de gemeen-

teraad dat het stadsbestuur er voor 
voelt op meer plekken in de stad 
dergelijke projecten te introduce
ren. "In het buitenland is het heel 
gewoon studenten aan te spreken 
op hun maatschappelijk verant
wOQrdelijkheid." 

AIs voorbeeld noemde hij de mo
gelijkheid in West, waar veel appar
tementen leeg staan in afwachting 
van sloop of renovatie, tijdelijk te 
verhuren aan studenten. 

De VVD toonde zich kritisch over 
deze 'sociale dienstplicht'. Gerson 
was niet onder de indruk: "Je hoeft 
niet mee te doen; je kunt ook bij je 
moeder in Alkmaar blijven wonen." 
,PvdA-raadslid Sonja Hauet ziet 

twee voordelen: "Het bevordert de 
cohesie in een buurt en het leidt tot 

extra studentenwoningen." 
Het stadsbestuur had ambitieuze 

plannen voor extra huisve,sting 

ADVERTENTI E 

AMSTERDAM BY 
CANDLELIGHT 

voor studenten, maar daar komt 
weinig van terecht. Gerson zegt in 
oktober met een plan te komen. 

Verlrek: 21.00 uur, Dogelijks, Duur: (0, 2 UUL 

Een oongenome ovond door de grochten von Amsterdom, 
Wijn, Hollondse koos elL zoutjes worden in ruime mote 

-I geserveerd, Koorslicht en ochtergrondmuziek in de boot 
'0.' zorgen voor een prettig sfeertje, Een 

. meerlolige gids geelt uitleg over de tol· 
rijke bezienswoordigheden. De verlichte 
grochten en bruggen zijn vonof het 
woter sprookjesochtig te zien, 
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