Aan het college van B&W Kerkrade
Kerkrade, 9 april 2017
Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO, ontwikkelingen Kerkrade West.
Geacht college,
Op 7 maart jongstleden verscheen er in diverse kranten een artikel over de achteruitgang van onder andere
de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Zie als voorbeeld het artikel dat in het Algemeen Dagblad verscheen:
http://www.ad.nl/binnenland/kwetsbare-wijk-holt-achteruit~abec9b26/ .
In bovenstaand artikel wordt onder andere de wijk Kerkrade West aangehaald. De aanleiding van dit artikel is
het in maart 2017 door Platform 31 gepubliceerde onderzoek “Kwetsbare wijken in beeld”; een onderzoek dat
is uitgevoerd in opdracht van de G32 gemeenten. In dit onderzoek is ook een kwalitatief onderzoek van 12
specifieke wijken opgenomen, waarvan Kerkrade West onderdeel uit maakt. Kijkend naar de specifieke cijfers
over bijvoorbeeld de armoedeontwikkeling in Kerkrade West, zoals in beeld gebracht door het Sociaal
Cultureel Planbureau (Armoede in kaart 2016), blijkt dat het aantal personen dat in Kerkrade West in armoede
leeft gestegen is van 5,8% in 2007 naar 10,1% in 2013. Andere cijfers, afkomstig uit de Gemeentelijke Monitor
Sociaal Domein via de website www.waarstaatjegemeente.nl, laten zien dat er in andere wijken in Kerkrade
meer kwetsbare burgers wonen dan in Kerkrade West.
Naar aanleiding van dit bericht en het bijbehorend onderzoek en gepubliceerde cijfers, wetende dat de
gemeente Kerkrade al geruime tijd aan de slag is met het verbeteren van de leefbaarheid in Kerkrade West,
heeft het CDA de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van het verschenen rapport “Kwetsbare wijken in beeld”, zoals gepubliceerd door
Platform 31?
2. Herkent u het beeld dat door de diverse gesprekspartners die deel hebben genomen aan het
kwalitatieve onderzoek betreffende Kerkrade West wordt geschetst?
3. In het onderzoek wordt gesproken over de stadsdeelvisie Kerkrade West waarin volop wordt ingezet
op onder andere fysieke verbetering. Tegelijkertijd wordt er gesteld dat de fysieke verbeteringen geen
oplossing bieden voor de sociale problematiek in de wijk.
a. Bent u het hiermee eens?
b. Zo nee, in welke mate dragen de fysieke verbeteringen in de wijk volgens u bij aan het
terugdringen van de sociale problematiek?
4. In het onderzoek wordt genoemd dat de eerstelijnszorg (Meander) zich terug trekt uit de wijk, ze
hebben hun huur inmiddels opgezegd. Ook functioneren de sociale wijkteams volgens de
gesprekspartners nog niet optimaal; ze weten de burgers nog niet in hun eigen kracht te zetten.
a. Herkent u dit geschetste beeld?
b. Zo ja, welke acties hebt u ondernomen om het aanbod aan eerstelijnszorg en sociale
voorzieningen in de wijk zo intensief en optimaal mogelijk te houden, rekening houdend met
wat realistisch en noodzakelijk is?
5. In het specifieke onderzoek naar Kerkrade West wordt ook gesproken over de grote overlast die de
(drugs-) criminaliteit met zich mee brengt. Deze speelt zich met name af in en rondom leegstaand
vastgoed. Ondanks dat er in de periode tussen 2012 en 2014 vooruitgang geboekt is me betrekking tot
het veiligheidsgevoel van de inwoners van Kerkrade West, is er nog een grote achterstand ten opzichte
van het landelijk gemiddelde te bemerken.
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a. Kunt u aangeven wat er specifiek wordt gedaan om de veiligheid in Kerkrade West te
verhogen?
b. Zo ja, kunt u hiervan ook de resultaten benoemen?
6. Bij de knelpunten voor de verdere ontwikkeling van Kerkrade West wordt onder andere aangegeven
dat het in de praktijk moeilijk blijkt om de verbinding tussen het fysieke en sociale domein te
realiseren. Met andere woorden, de instanties vinden het moeilijk om met elkaar samen te werken en
aansluiting te vinden met de verschillende domeinen. Een voorbeeld van hetgeen de samenwerking
moeilijker maakt is de in het algemeen terugtrekkende beweging van woningcorporaties uit het sociaal
domein.
a. Kunt u aangeven of u zich herkent in dit beeld?
b. Zo ja, hoe stimuleert en faciliteert u de samenwerking tussen de verschillende domeinen en
wat is het resultaat hiervan?
c. Indien u zich niet herkent in dit beeld, kunt u dan schetsen hoe de samenwerking tussen de
verschillende domeinen en bijbehorende instanties op dit moment verloopt?
7. Tenslotte wordt er ook als knelpunt aangegeven dat de woningcorporaties minder invloed uit kunnen
oefenen op de woningtoewijzing. Echter conformeert niet iedere woningcorporatie zich hieraan. Dit
kan leiden tot grote concentraties van kwetsbare groepen in bepaalde wijken.
a. Speelt dit ook een rol in de bevolkingssamenstelling in Kerkrade West? Met andere woorden,
heeft Kerkrade West last van de negatieve gevolgen van het feit dat niet alle
woningcorporaties zich aan de gemaakte afspraken houden?
b. Zo ja, welke stappen onderneemt u als gemeente hierin om dit zo veel als mogelijk terug te
dringen?
c. Conformeert de in Kerkrade betrokken woningcorporatie, Heemwonen, zich aan de gemaakte
afspraken betreffende woningtoewijzing?
Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw beantwoording.
Namens de CDA-fractie,
Annemie Housen-Donners,
Raadslid CDA Kerkrade.
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