Den Haag, 23 augustus 2017

Betreft: Meer perspectief voor de Stieltjesstraat
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
De Partij van de Arbeid krijgt consistent overtuigende verhalen van professionals en bewoners, dat er
in het gebied Stieltjssstraat in Laak (tussen de Laakkade, Neherkade, Slachthuislaan) bewoners al
lange tijd gebukt gaan onder slechte buurtomstandigheden. Het gaat daarbij om onveiligheid,
overlast van buren en in de openbare ruimte, drugsgebruik, psychiatrische problematiek,
criminaliteit, werkloosheid, schuldenlasten. Er wonen in het gebied veel arme ouderen. Er waren
enkele maanden geleden enkele incidenten met geweldadige inbraak. Vele ouderen komen hun deur
niet meer uit en vereenzamen.
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college daarom de volgende
vragen met betrekking tot het gebied in en rondom de Stieltjesstraat:
1. Kent u de problemen aan de Stieltjesstraat? Welke kennis heeft u hierover? Welke actie is
hierop ondernomen? Is de gemeente bereid de situatie verder te onderzoeken?
2. Kunt u aangeven wat de demografische opbouw is?
3. Welk deel behoort tot de beroepsbevolking en welk deel daarvan is werkzaam? Welk deel
geniet ouderdomsvoorzieningen (AOW / aanvullend pensioen)? In welke mate is sprake van
schuldenproblematiek?
4. Welk deel van de woningen is in bezit van particuliere huiseigenaren, welk deel wordt
gehuurd van een corporatie? Welk deel van de huurwoningen valt onder de
liberalisatiegrens? Welk deel van de sociale woningen is in eigendom van een particuliere
eigenaar, welk deel van een corporatie? Welke huurprijzen gelden voor de verschillende
soorten huurwoningen?
5. Kunt u (relatieve) cijfers geven over aanwezigheid van psychosociale, psychiatrische en
verslavingsproblematiek in de buurt?
6. Hoe omschrijft u de veiligheid? In hoeverre is sprake van woonoverlast?
7. Kunt u (relatieve) cijfers geven over de gezondheid (psychisch, lichamelijk en sociaal) en het
welbevinden van bewoners? Kunt u (relatieve) cijfers over de ondersteunings- en zorgvragen
en de zorgconsumptie geven?
8. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente initiatief heeft genomen om de bewoners
collectief te organiseren en te bekrachtigen, zodat zij zelf beter in staat zijn vormen van
sociale samenhang, ondersteuning en zelfzorg te organiseren?

9. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente initiatief heeft genomen van maatschappelijke
ondersteuning? Kunt u daarbij specifiek ingaan op het sociale wijk zorgteam, de ggz-teams,
het cjg, het welzijnswerk en de politie?
10. Kunt u aangeven of en op welke wijze de gemeente betrokken is bij het initiëren van
adequate vormen van gezondheidszorg? Kunt u daarbij ingaan op de bereikbaarheid van de
eerstelijnszorg (o.a. huisartsenzorg, fysiotherapie, thuiszorg) en tweedelijnszorg (o.a. de
ggz)?
11. Kunt u aangeven of de corporaties in het gebied bijzondere ondersteunende functies in het
leven hebben geroepen, denk daarbij aan huismeesters, toezicht, het beschikbaar stellen van
ruimtes (zoals in de Stiel), waar mensen elkaar kunnen ontmoeten?
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