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Terugblik
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om terug te blikken naar
de zittende politici en bestuurders. - Gekeken naar de afgelopen vier jaar:

1 Op welke manier kunnen wethouders in Kerkrade (nog)
meer zichtbaar zijn voor de inwoners van Kerkrade?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=240)
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Meer social
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Vaker openbare
debatten voeren

Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (50%) op vraag 1 Op welke manier kunnen wethouders in Kerkrade
(nog) meer zichtbaar zijn voor de inwoners van Kerkrade? is: "Vaker openbare debatten voeren".

Anders, namelijk:




















Beloftes nakomen
Bij plaatselijke activiteiten zich laten zien. Ook zonder uitnodiging
Buurtschouw, in gesprek met de buurt op locatie in de buurt
Combinatie van bovenstaande
Dat verschilt nogal. Tim Weijers, Leo Jongen en Jo Bok zijn behoorlijk zichtbaar (prima!). Dion
Schneider en zeker Hub Wiermans veel minder ...
De straat op...bijv. in de wijken in gesprek met buurtbeheer, verenigingen etc.
De wijken in gaan
Door bijeenkomsten te organiseren waarin burgers vragen kunnen stellen en ideen kunnen
aandragen
Eigen kennis, niet afhankelijk van ambtenaren
Elke 3maanden een voortgangsverslag publiceren v.d. Projecten, die in behandeling zijn
Enquetes onder burgers
Het houden van spreekuren.
Hoeft niet meer.
Hun gezicht ook laten zien in zorgcentrums
In de 4 jaar tussen de verkiezingen ook de wijk in te gaan met een standje bij de supermarkt ;
verlaag de drempel, hoor wat leeft.
Is niet nodig
Meer aandacht van de schrijvende pers
Meer aanspreekbaar, laat eens spontaan de neus zien bij de diverse kerkraadse verenigingen
iipv alleen bij de kak va kirchroa
Meer interesse tonen
























Meer met burgers in gesprek gaan
Meer naar de burgers luisteren
Meer onze krant VIA KERKRADE gebruiken; niet enkel alleen maar foto's
Meer op straat vertonen en luisteren wat de mensen voor problemen hebben
Meer zichtbaar in de wijken en niet alleen centrum
Nog meer de wijk in.
Nog meeraan het openbar leven deelnemen
Op de werkvloer van de bewoners van Kerkrade , dagje meelopen in de zorg en of hhb
thuishilpen bijv
Op straat gaan lopen
Praten met verenigingen, burgerpanels initiëren
Vaker in de wijken zijn. WIJKwethouder
Via TV
Wethouder moet zich zelf eens op plaats laten zien waar klacht gemeld word .Vaak word er
iemand van de handhaving heen gestuurd .
Wethouders moeten actiever burgers opzoeken om zich te informeren.
Zich in het openbaar prestenteren.
Zich laten zien daar waar problemen zijn. In gesprek gaan met bewoners aldaar.
Zich laten zien,of iets doen voor ouderen,zieken en gehandicapten.
Zich vaker in de wijk laten zien, en gesprekken aangaan met de bewoners.
Zich vaker te voet of per fiets in de gemeente te bewegen
Zichtbaar zijn in de wijken, niet alleen in verkiezingstijd
Zoch persoonlijk in de wijk laten zien, en met de bewoners in discussie gaan
Zonder verborgen agenda's (2x)

Toelichting











Bestuurders moeten door goed beleid aandacht krijgen. Het moet over inhoud gaan en
uiteindelijk is het de gemeenteraad die de kaders stelt
Combinatie van. maar denk nog steeds dat probleem is interesse van mensen in politiek te laag
is, alleen maar one liners belangrijk zijn.
Dat ze meer naar de Burgers moeten en kunnen luisteren en dat de problemen waar de Burgers
tegen aanlopen niet altijd voldoende worden opgelost met wetjes en Regeltjes maar ook een
Menselijk aspeckt komt kijken en soms moet afgeweken worden van wetten en regeltjes
De wethouders staan per week minimaal 20x op elke pagina van Via Kerkrade. Nóg meer
zichtbaar zijn is dus onmogelijk.
Een wethouder zal, rekening houden met zijn taak, dienstbaarder moeten opstellen. Hij is een
gekozen persoon en zijn ego is niet belangrijker dan de belangen van de gemeenschap.
Namen van straten en pleinen niet in achteraf kamertjes ( via commissies) toekennen maar de
burgers er meer bij betrekken. Denk aan M.Buberplein, wordt nu al d’r Plei genoemd. Hub is ook
zo’n onKerkraaadse naam. Zijn mooie onderwerpen voor enquêtes omdat burgers zich hier echt
bij betrokken voelen.
Niet zo maar duurdere inversteringen doen, het is gemeente geld dus geld van de burgers vraag
het als je weer eens €200.000,00 uitgeeft van ons geld voor een oer lelijk standbeeld bijv. bij de
Rodahal, bijna niemand die ik ken vind het mooi.

Persoonlijk zou ik het niet weten, als men contact legt met de Gemeenten omtrent bepaalde
zaken zijn het toch veelal andere ambtenaren die het beantwoorden, op Facebook wordt












algemeen gereageerd op de Gemeenten site daar zou een Wethouder als het hem betreft
kunnen of mogen reageren.
Politici houden zich te vaak bezig met randzaken die "ongevaarlijk" zijn voor hun politieke status
eerder lijken hun bezigheden
op campagne bezoeken aan allerlei instellingen, minderheidsgroepen en wat dan vooral
belangrijk is "sta ik op de foto" daar wordt ik een beetje "moe" van.
Tijdens de vier jaar dat ze in de raad zitten hoor je niets van hun, maar komen de verkiezingen
dan hoor je ineens wat ze veel niet allemaal van plan zijn. Voor mij zijn het allemaal
praatjesmakers.
Veel wethouders zijn te zichtbaar
Verenigingen geven een bepaalde afspiegeling van de gemeenschap. Contact leggen en houden
met verenigingen is een optie.
Initieer burgerpanels gerelateerd aan diverse onderwerpen. Werf actief in alle lagen van de
bevolking.
Vooraf aangekondigde wijk bezoeken, in openbare gelegenheden met de burgers in een debat
gaan.
Wethouders hoeven niet perse meer aandacht te krijgen. Het zou vooral om de raad moeten
gaan, dit is tenslotte het hoogste orgaan waar relevante besluiten genomen worden en
discussies ontstaan die voor de burger belangrijk zijn. Wethouders voeren feitelijk gewoon uit. Er
zou in de krant meer aandacht besteed mogen worden aan de democratische rechtsgang in
Kerkrade. De Gemeente Kerkrade zou geld moeten uitrekken om een 'onafhankelijke' journalist
te faciliteren om dit proces nauw te volgen en hier wekelijks verslag van te doen. Dan kan hij het
werk van de wethouders ook meteen kritisch volgen.
Wethouders zijn best wel vaak zichtbaar, maar een wethouder spreken is moeilijker.

En als gekeken wordt naar de raadsleden.

2 Heeft u de afgelopen raadsperiode contact gehad met een
raadslid?
66%

70%

(n=244)

60%
50%
40%

34%

30%
20%
10%
0%
0%
Ja

Nee

Weet niet

66% antwoordt "Nee" op vraag "2 Heeft u de afgelopen raadsperiode contact gehad met een
raadslid?."

Toelichting
Ja







Nee




Bij voorzieningen en veranderingen in onze wijk Chevremont. O.a. Voetpaden aanleg
Kaffebergsweg. Verbreding spoorbrug NS Chevremont; Parkeren in Chevremontstraat;
gepland gemeenschapshuis Chevremont etc.
Brief waarop niet gereageerd wordt
Had zitting in de Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc.
Helaas zijn er te weinig raadsleden die voldoende niveau hebben om zaken mee te
bespreken.
Niet van Kerkrade maar maastricht.
Heeft geen enkel doel
Ik hou me niet meer bezig met de landelijke en plaatselijke politiek, ik heb namelijk niet
het idee dat het zin heeft , de zittende doen toch wat ze willen, kunnen ze hun zin niet
linksom danwel rechtsom krijgen dan veranderen ze de wetten wel dat het wel kan , men
beloofd tijdens de verkiezingen van alles om zieltjes te winnen maar hebben ze hun doel
bereikt dan blijkt het vaak toch niet mogelijk hun beloftes te verwezelijken , in princiepe is
het toch allemaal een pot nat die weinig tot geen feeling hebben met wat er onder de
mensen leeft en wat er echt nodig is om van Kerkrade een fijne leefbare stad te maken
dat word keer op keer aangetoond met wat men doet , (centrum plan, stadspark golfbaan
enz enz )

2.1 Waarover ging dit gesprek?

(n=75)
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56% antwoordt "Anders, namelijk:" op vraag "2.1 Waarover ging dit gesprek?."

Anders, namelijk:




























Als voormalig raadslid en bestuurder heb ik regelmatig contacten
Belangstelling
Buitenring
Diverse aangelegenheden
Diverse onderwerpen
Er how ft niet steeds geklaagd te worden, gewoon contact is ook mohelijk
Faciliteiten voor hondenbezitters optimaal en toch wordt er nog op de openbare weg
ontlasting van honden aangetroffen (2x)
Gewoon informatief
Gewoon over van alles
Golf Rolduc
Hulpvraag.
Ik ben zelf politiek actief
Info avond zonnepanelen.
Informeel (2x)
Ondernemersplein en subsidies
Openbaar vervoer
Over de golfbaan
Over de vereniging(en) en stichtingen waarvan ik bestuurder ben.
Over golfbaan Rolduc
Overlast afval
Politiek georienteerd
Prestatie Afspraken
Privé
Prive
Prive en een opnebare ruimte kwestie
Problemen met invoering van de blauwe parkeer zone.
Slechts onbelangrijk gepraat

Vertel ik niet

Anders

Ik heb een klacht over de
gemeente

Ik vind dat er iets aan de
overlast van een bedrijf
gedaan moet worden

Ik heb met een paar
buren een goed idee
voor onze wijk/ ons dorp

Ik wil een
(bouw)vergunning

0%










Van alles
Vanuit bestuurlijke functie
Verenigingsleven
Vraag mbt faunabeheer
Vrivrijwrijwilligerswerk
Waarom ondernemers zoveel macht hebben binnen de gemeente
We hebben gesprekken gevoerd over het belachelijke idee om op Rolduc een golfbaan te
faciliteren als gemeente.
Wmo uitvoer

Toelichting
Ik heb met een
paar buren een
goed idee voor
onze wijk/ ons
dorp




Ivm bomen.boomwortelproblematiek in de straat
Zie onder 2.

Ik heb een klacht
over de gemeente



Dossier Wormdal

Anders, namelijk:



Gesprek voeren is een maar dit levert geen response omdat meestal niet echt
wordt geluisterd.
Ik werd afgescheept met wat nietszeggend geklets door de fractievoorzitster
van het CDA; het ging over FATCA (foreign account tax compliance act) d.w.z.
belastingaangifteplicht voor Amerikaanse staatsburgers



2.1 Waarover zou u met een raadslid contact willen hebben?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=158)

30%

10%

9%

Vertel ik niet

Anders

Ik heb een klacht over
de gemeente

2%
Ik vind dat er iets aan
de overlast van een
bedrijf gedaan moet
worden

7%

Ik heb met een paar
buren een goed idee
voor onze wijk/ ons
dorp

Ik wil een
(bouw)vergunning

2%
Nergens over

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

48%

Het meest gekozen antwoord (48%) op vraag 2.1 Waarover zou u met een raadslid contact willen
hebben? is: "Nergens over".

Anders, namelijk:
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Algemene interesse
Algemene zaken betreffende gemeente
App buurtcontrole camera bewaking
Camera toezicht bij afvalcontainers in de straat.Er word tegenwoordig zoveel rotzooi gedumpt
snachts en savonds.Ondanks dat er iedere dag opgeruimd word ligt toch vaak de hele straat vol
zwerfvuil.Ook word er groot vuil gedumpt zoals bankstellen.
Criminaliteit, drugsoverlast, hondenpoep, betaalbare huurwoningen
De aanbesteding van White Thursday. Ik heb het zeer sterke vermoeden dat de commissie
incompetent is.
De wijkagent of anderen van de politie moeten zich eens in de wijk laten zien
De wijken moeten veiliger worden.
Een openlijke discussie over de belangen van onze gemeenschap.
Er worden regels gesteld die vervolgens niet gehandhaafd worden
Functioneren gemeentelijke organisatie
Gevolgen golfbaan rolduc
Grote leegstand panden
Het beleid van de gemeente Kerkrade is zeer conservatief. Ze zou zich veel meer moeten richten
op burgerinitiatief en -participatie. Beleid is betuttlelend, arrogant en getuigd van weinig inzicht
in wat burgers zelf willen en kunnen.
Het nieuwe centrum
Hoe slecht 't gaat met Kerkrade ondanks vernieuwingen in het centrum
Hondenpoep (2x)
Innovatief gebruik van groenvlaktes door alle bewoners en ook hun honden. Samenwerking
binnen EURODE gebied nog meer gaan optimaliseren
Losloopgebieden voor honden
Meer tijd (qua indicatie) in de thuiszorg.

























Meer/betere speelgelegenheid voor kinderen
Nvt
Onderhoud buurt.
Onderwijs en cultuur
Openbaar groen
Over de te smalle straten en de bestrating (kleine tegeltjes ipv asfalt)
Over div. situatie in debuurt, waarbij geen ot te laat inspraak is.
Over prioriteiten in de uitvoering
Overlast druggebruik
Overlast in buurt
Raadsleden dienen sowieso, wekelijks, tijd vrij te maken voor gesprekken en overleg met
burgers.
Roekeloos rijgedrag binnen de gemeente, gevaarlijke verkeerssituaties
Situatie in de wijk
Snelheid Vink St.Pieterstraat.
Sociaal contact
Toekomst zwembad
Transparantie en dossierkennis
Verloedering van de buurt
Verspilling geld
Vuurwerkproblematiek
Wat er speelt in de wijken,zorgen delen
Wegen in de wijk
WMO en PGB

Toelichting




De nieuw te starten Multi Functionele Accommodatie aan de Kampstraat kost aan verbouwing €
4.500.000. Het jaarlijks te verwachten exploitatietekort wordt nu al geschat op € 150.000. De
gemeente wil verenigingen uit de wijken Gracht, Heilust en Spekholzerheide in dit gebouw
onderbrengen, doch realiseert zich niet, ondanks diverse signalen hierover, dat verenigingen
niet juichen met deze actie. Had de bestaande accommodaties opgeknapt, dan had de
gemeente veel minder gemeenschapsgeld uitgegeven, dan deze verspilling. Met ook nog het
vooruitzicht van een jaarlijks bijlappen van een exploitatietekort.
Drie ongelukken in korte tijd wegens te hoge snelheid.







Er komen de laatste tijd veel inbraken voor in de wijken, de BuurtApp is hier een goed middel
tegen, met onder meer gemaakte beelden met bewakingscamera's delen en uitwisselen, door
samenwerking wordt dit afgeschrikt en de pakkans wordt vergroot.
Het heeft uberhaupt geen zin om raadsleden over iets aan te spreken. zij kunnen, willen en
mogen niet rechtstreeks iets "ritselen"
Wat irriteert is dat Kerkrade een Rodahal heeft die minimaal in gebruik / geopend is voor het
"gewone" volk. Geen beurzen, rommelmarkten etc. je kunt bv met Carnaval nergens meer
terecht (vroeger alle dagen open met live muziek, zitgelegenheid, en ook nog iets te eten....)
in Kerkrade Centrum met de jongere jeugd die we het carnaval toch moeten "doorgeven" ikzelf
kan ook met mijn handicap (lopen/staan) nergens meer naartoe tijdens de 3 dagen (ook nergens
beschutting indien het weer minder zou zijn dit jaar "strontgeluk" op carnavalsdinsdag.....)
Het is gewoonweg een drama wat betreft de KVV (eliteclubje) die alleen aan zijn eigen natje en
droogje denkt.
Het enige waar ze aan denken zijn Dixie,s langs de optochtroute maar ja dat is ook weer in hun
eigen belang.. en mogelijk verplicht.
Het lijkt me tijdverspilling men doet toch niet wat de gewone burger wil maar wat de
machthebbers voor ogen hebben
Tijdens sneeuw en vorst wordt er op de T-splitsing Kleingraverstraat/Batastraat niet gestrooid
wat vaak heel gevaarlijke situaties en slippartijen opleverd. Ook zijn hierdoor al meerdere keren
aanrijdingen geweest. Terwijl 50 meter verder de parkeerplaats van
v.v. Kerkrade West in zijn geheel wordt schoongeveegd.
Ook zijn er gevaarlijke situaties tijdens voetbalwedstrijden. Dan staan de auto’s aan beide
kanten van de weg en op de hoeken van de straat geparkeerd. Wij vragen ons af of er met
calamiteiten de hulpdiensten wel op de plaats van bestemming kunnen komen.

3 Welk raadslid sprong er de afgelopen vier jaren het meest
er uit?
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56% antwoordt "Weet niet" op vraag "3 Welk raadslid sprong er de afgelopen vier jaren het meest er
uit?."

Raadslid:




























A.v.Horssen
Andrew van Horsseb
Andy Rossel
Berty Bremen
BETTIE BREMEN
Betty Bremen
Bok (2x)
Bremen
Commissielid P.Daelmans
Crombach
Dautzenberg
De Groot
Dhr Paas
Dhr. Jongen (2x)
Dhr.Bok
Dion Schneider
Ernst Peters
Jack vinders
Jo Hanssen (2x)
Jo Paas
Jo schlangen
Jo Schlangen (2x)
Jo slangen (2x)
Jo Slangen
Jos Bok
L.Jongen
Lei Crombach


















Leo jongen (2x)
M. Laumann
Marianne lauman
Marianne Laumann (7x)
Marianne vd SP, John Roland Ons Kerkrade
Mark Meijer
Niemand
Noud Krasovec
Paul Dahlmans
Roland (2x)
Schlangen
T Weijers
Tim weijers
Tim Weijers (7x)
Van Horssen, PvdA
Wim de Groot

Toelichting
Raadslid:








Ik ken geen 
raadslid
Weet niet











Altijd en overal present en steeds bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Deze heeft heel veel moeite gedaan om wat voor onze straat te regelen met de
provincie!
Heeft dossierkennis en is zeer ervaren
Heeft nog nooit iets gezegd...
Onbetamelijk gedrag richting burgers en eigen partijleden.
Staat niet iedere dag met onnozele mededelingen op facebook, ze doet in alle rust
de dingen waarvoor ze gekozen is.
Ik ken geen van de raadsleden persoonlijk, de berichten in krant en weekblad zijn
de enige contactpunten.
De sp
Er zijn veel raadsleden maar ik ken er geen die desgevraagd een aangekaart
probleem willen oplossen.
Geen een raadslid. Het zijn allemaal decadente lamzakken . maar ja wat wil je als
het grootste gedeelte van de raad kasteleins zijn of familie. En een heleboel
mensen denken er ook zo over. Je ziet ze alleen maar als er een fotograaf is en
anders niet. Waardeloos. Ze komen alleen maar naar buiten als het kalf verdronken
is en ondertussen maar zuipen in het cafe......
Geen ik ben van mening dat in de raad politiek bedreven moet worden. Iets wat ik
in kerkrade mis. Het zelf een schouderklopje geven omdat het een korte
vergadering is getuigd van gebrek aan debat. Het is faliekant onmogelijk dat iedere
partij en ieder raadslid de zelfde mening heeft of de zepfde standpunten. Hoe
kunnen er dan raads vergadering zijn van een half uur tot een uur.
Geen.
Helaas is me dat ontgaan... Misschien zijn alle raadsleden wel grijze muizen,
kleurloos en niet gemeenschapsgericht. Heb het idee dat men meer voor eigen eer
en geweten in de raad zit.
Ik heb de politiek niet goed genoeg gevolgd om daar een mening over te hebben,
maar ga dat van nu af aan zeker doen





Mijn grootste kritiek op de huidige raad is dat er zelden sprake is van debat en ook
de oppositie weet geen aandacht te trekken voor haar standpunten.
Te weinig terugkoppeling van wat is bereikt. Wel veel foto's in lokale kranten.
Bijna 4 jaar hoor/ zie je bijna niet(s). Bij de verkiezingen komen ze opeens weer
bovengronds
Zijn allemaal "breuzelere" ze kunnen allemaal lekker lullen; maar hun
hoofdoogmerk is het pluche.
Waarom staat Jo Schlangen hier beneden er niet bij...???

Vandaag heeft u de mogelijkheid om kosteloos met een zittende politicus/bestuurder een
avond op stap te gaan.

4 Met wie zou u het liefst een avond op stap gaan?
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Ik wil met niemand een
avond op stap

Wethouder Tim Weijers

Wethouder Jo Bok

Burgemeester Jos Som
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54% antwoordt "Ik wil met niemand een avond op stap" op vraag "4 Met wie zou u het liefst een
avond op stap gaan?."

Raadslid:





John roland
Laumann
Lei Crombach
Marianne Laumann (2x)

Anders, namelijk:









Ik ga niet op stap
Jo schlangen
Jo Slangen
Jo Slangen waarvan ik dacht, dat die ook wethouder was
Met ze allemaal
Niet kosteloos op stap
Normaal contact indien nodig.
Wethouder Jo Schlangen

Toelichting
Burgemeester
Jos Som



Een avond met Jos Som op stap lijkt mij verre van gezellig, maar dat is wél een
uniek moment om een diepgaand gesprek aan te gaan over zijn rol als hoeder
van democratische waarden versus het door hemzelf plompverloren plaatsen
van een kunstwerk zoals Viva La Vida.



Hij is de enige waarbij ik een gevoel heb dat hij "open mind" kan praten,






uitleggen en discussieeren..
Bovendien woont hij 100 meter van mij vandaan (hoeft zijn chauffeur geen
omweg te maken als we naar huis willen HaHa......)
Hij is een inspirerende persoon die midden in de samenleving staat.
Hij is gemakkelijk benaderbaar (voor wat het waard is)
Is een toffe vent, m.i een verlies voor Kerkrade als hij stopt
Jammer genoeg is er maar eentje van die klasse in Kerkrade. En Jo Bok ook.
Die handelt tenminste ook buiten de fotografen om.

Wethouder Jo
Bok



Op stap gaan ? wat is dit voor vraag.

Wethouder Leo
Jongen



Het lijkt een heel aardige man.

Wethouder Dion 
Schneider

Dan kan ik die waardeloze arrogante eikel zijn stomme gezicht eens goed
dicht timmeren.

Wethouder Tim
Weijers



Discussiëren over aanpak Anstelvallei (Nieuw Ehrenstein). Onsluiting met
fietspaden. verbetering met wandelpaden (verharding). Samenwerking met
Parkstad; Herindelings plannen ! etc.

Anders



Er zitten in deze groep genoeg gezellige personen om mee op stap te gaan.

Ik wil met
niemand een
avond op stap



Alleen al de gedachte dat er voor mij wordt betaald en misschien wel van
gemeenschapsgericht maakt mij misselijk.
Alstublieft niet zeg!
Een avond op stap betaal ik zelf, dat hoeft niet op kosten van gemeente en
dus van de burgers van Kerkrade
Een avondje uit is geen doel, een mening van het volk vragen of een discussie
en of uitleg waarom een en ander is besloten over een thema vind ik beter.
Ik hoef geen avondje uit te hebben met de Ambtenaren of Burgemeester. Een
goed gesprek naar aanleiding van verbeterings punten zie ik meer zitten.
Omdat ik het onbelangrijk vind om met een van deze mensen op stap te gaan.
Vreemd dat Jo Slangen er niet bij staat. Hoef er niet mee op stap. Heb ik
vroeger vaak genoeg gedaan.
Waarom kostenloos. En waarom op stap. De kosten worden toch weer
gedeclareerd en op de burgers afgewenteld. Meningen moeten openbaar
geuit kunnen worden.
Wat een rare vraag. Ik zou wel eens een goed gesprek met een aantal mensen
willen hebben. Wethouders zijn er om burgers te vertegenwoordigen en om
te besturen. En dat hoort niet gezellig via ouwe-jongens-krentebrood-kanalen
te lopen.










Jos Som stopt als burgemeester in december 2018. Dan loopt zijn derde termijn af. - Stel u
krijgt de mogelijkheid om de nieuwe burgemeester één aanbeveling (tip) te geven alvorens
hij of zij het politieke ambt betreed.

5 Welke tip (aanbeveling) zou u de nieuwe burgemeester
willen meegeven?
70%

(n=233)

58%

60%
50%
40%
30%
20%

24%
18%

10%
0%
Ik zou niets zeggen

Tip (aanbeveling):

Weet niet

58% antwoordt "Tip (aanbeveling):" op vraag "5 Welke tip (aanbeveling) zou u de nieuwe
burgemeester willen meegeven?."

Tip (aanbeveling):



















Als eerste steeds het belang van alle burgers en de stad Kerkrade afwegen
Beginnen met fusie
Behandel de wijken hetzelfde als het centrum
Bekend zijn met kerkraadse problematiek
Ben een verbinder, hou je buiten politieke dossiers
Ben er voor het " gewone " volk, transparant in daden en eerlijk t.o. Van burgerij
Ben integer
Ben zoals Som
Bereid je voor op het fenomeen 'breuzelsjoas' (en trek het je niet aan, het is een onlosmakelijk
aan Kerkrade verbonden fenomeen).
Bescheidenheid
Besef goed dat de Kerkradenaar een eigen taal spreekt: het Kirchröadsj Plat. Leer dat zo snel
mogelijk te verstaan.
Beste nieuwe burgemeester; Probeer aub eens aan het welzijn van de inwoners te denken en
niet alleen aan touristen, werkgelegenheid en economische groei! En probeer alle lelijke en grijze
gebouwen te veranderen in oogstrelende, kleurrijke objecten!
Besteed meer aandacht aan de wijken en niet alleen het centrum
Betrokkenheid met de bewoners vergroten.
Bevolking vragen wat ze willen ipv te handelen naar wat de "VIP's" van Kerkrade willen.
Bewaak je eigen dossiers beter , wees transparanter, en gooi het geld niet over de balk. Luister
meer naar de raad. Geen eigengereidheid.
Blijf integer en ga niet marchanderen
Blijf jezelf en meng je onder de burgerd


















Bouwprojecten e.d. overlaten aan gekozen politici.
Communiceer zoveel als mogelijjk
Contact met burgers in alle wijken
Dat hij tussen de inwoners moet staan niet erboven, Som stond ook voor iedereen klaar
Dat inwoners trotser zouden zijn op kerkrade
De Stadsontwikkeling eens goed evalueren
Denk aan het alg. belang
Doe gewoon sta tussen de burgers
Doe normaal, net als Jos Som
Drugshandel en.honden overlast aanpakken
Een burgemeester ambt is er niet voor zelfprofilering; vul het ambt anders in dan Som!
Een burgermeester dient zich zo min mogelijk inhoudelijk met politiek te bemoeien. Het gaat om
het proces waarbij hij de raad en het college zo goed mogelijk moet laten functioneren. Een
Burgermeester dient al helemaal geen zelfstandig ondernemer te spelen met geld van de
gemeenschap (zoals met het kunstwerk bij de Rodahal).
Een man van de streek/ dorpsbelang
Een sociale lang zittende blijvende zittende burgemeester uit een niet politieke familie
Een vrouwelijke kandidaat
Eerlijkheid
Er is niet alleen Roda er syn ook andere sporten in kerkrade
Financieen van de gemeente goed bekijken
Ga "undercover"
Ga de wijken in en zoek contact met de burgers
Ga eens meer de wijken in en praat met bewoners
Ga eens spontaan bij burgers op de koffie en luister naar wat hen bezig houdt.
Ga het debat met de bevolking aan. Toon Lef!
Ga voor vorming Parkstadgemeente
Geef niet te veel geld uit aan kunstwerken, daar komt gezeur van.
Geef om de mensen
Géén gemeentelijke belastingenverhogingen
Geen herindeling
Gewoon zo verder gaan
Goed en krachtig leiderschap
Goed kijken hoe Jos Som het heeft gedaan.
Goed luisteren naar bewoners
Goed naar de burgers blijven luisteren.
Hij moet tussen de memsen staan en "normaal" doen. hij moet jong zijn!
Hij moet uit de regio liefst kerkrade komen
Houd de slagvaardige lijn van Som aan
Houd rekening met de mensen nietc alleen met het aanzien van Kerkrade.
Iemand met goede bedoelingen !
Ik had geen goed gevoel bij die man en heb dit ook bevestigd gekregen met zijn schroot langs de
weg. Zijn stokpaardje; het centrum opwaarderen, allemaal weg gegooid geld.
Jos Piefer
Kal plat,en loester noa de lu!😉
Kirchroatsjer plat liere




Korter bij de Burger en geen extravagante projecten meer doe aan armoede bestrijding (2x)
Laat de ambtenaren eens met twee voeten op de grond komen, vooral burgerzaken. Zij zijn niks






































































meer dan de burger. En er zijn ambtenaren die hun functie, materiaal en goederen van de
gemeente misbruiken om thuis en voor de vriendjes alles te regelen. Let daar eens op!
Laat je meer onder de burgers zien
Laat je zien (2x)
Laat je zien en horen als burgervader/moeder
Laat u niet zoals Som tot éénmansacties verleiden die Kerkrade voor voldongen feiten stellen.
(Vastgoed, beeld bij Rodahal). Luister naar diverse groeperingen in de samenleving en gebruik
deskundigen als het om belangrijke beslissingen gaat
Laat u regelmatig zien in de stad en loop met open ogen en oren door de stad. Wees niet alleen
de burgemeester van Kerkrade, maar wees de "burgervader" van Kerkrade.
Leer ons Dialeckt
Loop door de wijk, hoor en kijk wat er speelt; ga naar het gemeentehuis, kijk hoe daar wel/niet
gewerkt wordt, vraag eens hoeveel mensen in de bijstand zitten, hoe lang al en wat de gemeente
er aan doet.
Luister naar de bewoners van uw gemeente
Luister naar de problematiek die in de Wijken spelen in hèèl Kerkrade !
Luister naar Jos Som
Luisterend oor
Maak je zichtbaar
Maak Kerkrade en haar centrum weer aantrekkelijk en organiseer wat leuke evenementen.
Maak meer van het centrum. zorg dat meer activiteiten komen waar de mensen graag op af
komen
Maak van wijkbezoek een speerpunt.
Meer aandacht aan de leefomgeving besteden
Meer aandacht voor de wijkenbuiten het centrum.
Meer aandacht voor jeugd, zorg en ouderen. Voor mensen dus; en niet voor allerlei
bouwprojecten.
Meer aandacht voor ouderen in de Gemeente
Meer contact met de bevolking
Meer en duidelijker openheid
Meer op straat laten zien en gesprek aangaan
Meer openheid
Meer toegankelijker
Meer voor de mensen, minder voor de ondernemers
Met beide benen op de grond blijven en niet zo hoog willen vliegen.
Minder narcistisch optreden
Mogelijk onderzoeken om te komen tot grootstedelijk PARKSTAD !!
Naar de burger luisteren
Net als Jos Som gewoon mee down en Ogden open houden.
Net zo goed en betrokken zijn als Jos Som.
Niet meedoen aan borreltjes bij Roda JC met ander wethouders. B&W Kerkrade staat er om
bekend om vooral te pimpelen en niet bezig te zijn met de bewoners van de stad.
Open en eerlijk zijn.
Open en transparant werken en zorgen dat er geen belangenverstrengeling plaats vindt.
Overleg meer met de burgers van je gemeente
Praat Kerkraads
Praat Kirchroadsj
Praten met Jos Som
Probeer even betrokken te zijn als dhr.Som
Probeer het zo te doen als Som






































Probeer wat meer winkels naar Kerkrade te krijgen
Probeer zo veel mogelijk boven partijen te staan en zorg dat deskundigheid niet ondergeschikt
wordt gemaakt aan politiek
Socialer zijn als van son
Sta boven de partijen, bedrijf geen politiek
Sta met beide benen op de grond
Sta midden in de samenleving en er niet boven
Sta open voor (vergaande) samenwerking met andere gemeenten
Sta tussen de mensen en niet erboven
Sta wat dichter tussen het volk dan Jos Som.
Stap in de voetsporen van Som, maar doe ook je eigen ding.
Stel je op als burgervader en niet als dictator
Stop idiote uitgaven.
Streng beleid voeren betreft orde en veiligheid.Geef b.v. handhaving opdracht om strenger op te
treden bij overlast van afval dumpen ,fout parkeren,drugsoverlast ,burenoverlast.Burgemeester
moet meteen laten voelen wat hij wel en niet accepteert
Treed meer in contact met de bewoners (niet alleen de happy few) en wees transparant in de
zaken die lopen.
Treedt toe tot de 'gemeente Parkstad'
Tussen de mensen blijven staan
Tussen en van de burgers en niet erboven
Verder gaan met de modernmoderniseringen van kerkrade
Verdiep je ook goed in de cultuur van Kerkrade
Wees een actieve ambassadeur van de stad richting het bedrijsleven
Wees een echt burgervader. Luister naar de mensen. Niet opleggen wat hij / zij denkt dat goed is
voor de burger. De burger serieus nemen en niet denken ik wel het beste wat goed is voor de
burger.
Wees integer en een mens
Wees transparant en handhaaf wettelijke regelingen
Wek niet eens de indruk dat je je kind bevooroordeeld in zaken.
Zelfstandige gemeente blijven, zeker niet fuseren met Heerlen
Zet het beleid van Som voort en probeer contact te houden met de burger.
Zet het ingezette beleid voort en doe je best om de PVV en andere populisten te weren.
Zich allereerst goed verdiepen in de Kerkraadse problematiek
Zichtbaar en tussen de mensen staan
Zichtbaar zijn!!
Zo dicht mogelijk bij de burgers staan m.a.w. gemakkelijk benaderbaar zijn
Zo snel mogelijk schulden aflossen
Zoals dhr Som veel door de gemeente te wandelen
Zoek eens contact met de burger
Zorg dat men de Duitse taal redelijk goed spreekt
Zorg dat we Kerkrade blijven!

Toelichting
Ik zou niets
zeggen



De nieuwe burgervader moet er gewoonweg met een blanco gevoel instappen;
het zal iemand zijn die nu al bezig is zich mogelijk in te lezen in Kerkrade,
als hij al niet uit Kerkrade zelf komt; bovendien blijft Jos Som in Kerkrade

wonen dus even op de koffie gaan, aan het Kerkevoetpad en je bent helemaal
bijgepraat lijkt me.. !
Tip
(aanbeveling):















Weet niet



Benodigde deskundigheid is in Parkstad makkelijker te vinden dan in elke
afzonderlijke gemeente.
Dossiers zijn veel te omvangrijk en ingewikkeld. Dus kwaliteit staat voorop.
Stap over de bezwaren heen van vooralal die lokale partijen, want die denken
toch alleen maar aan hun eigen belang.
Bijvoorbeeld de veegwagen , komt amper 1 x per maand in de wijk !
In het centrum veel vaker
Een burgemeester die dicht bij de mensen staat weet en voelt wat er onder de
burgers leeft
Een burgemeester is er voor alle inwoners van Kerkrade en niet alleen voor de
"bovenlaag" en middenstand.
Ik zou Jos Som adviseren nog twee jaar erbij te plakken betreffende het
centercourt.
Kweekt misschien vertrouwen en komt sympathiek (a.h.w. volks over)
Maak Kerkrade niet groter dan het is. Kerkrade is niet meer dan een uit de
kluiten gewassen dorp. Heb vooral oog voor het wonen, duurzaamheid. Het
aantal ouderen neemt de komende 10 jaar toe. Houdt hier rekening mee. Maak
je sterk om een goed openbaar vervoer te krijgen/houden. Zorg vooral voor
een goede treinverbinding richting Duitsland en Nederland. Dit trekt forenzen
aan. Zij werken elders en zijn straks blij om in het landelijke Kerkrade te kunnen
wonen. (Zie de uittocht uit de Randstad.)
Rol van de heer Som in het zgn Centrumplan is zeer twijfelachtig.
Subsidie voor Dhr.Dieteren. Schandalig.
Vergeet de mensen met een laag inkomen, de ouderen en mensen met een
beperking niet!
Wij zijn in Kerkrade niet gebaad bij het aansluiten bij Heerlen, meer met
plaatsen als Landgraaf, Simpelveld, Bocholts, Epen enz.., wel samen werken
met digitale technieken, beveiliging, centrale opslag Limburg b.v., maar
Kerkrade moet wel digitaal gesplitst blijven, hier moet een Burgemeester
voorstander van zijn.
Stelvragen stellen niets voor.

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
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