Raadsvragen Kraken OLV van Lourdeskerk

De heeft via het ED vernomen dat de OLV van Lourdeskerk is gekraakt:
https://www.ed.nl/eindhoven/lourdeskerk-in-eindhoven-gekraakt-parochie-daagtinbrekers~a0f9ce5d/
Uit het Artikel blijkt dat de kerk niet leeg staat maar gebruikt wordt en een ook een nieuwe
bestemming krijgt. Tevens wordt aangegeven dat er aangifte is gedaan door het kerkbestuur. Uit
eerdere raadsvragen van de VVD blijkt dat diefstal van huizen lastig is aan te pakken. Zo weten
daders dat ze kunnen rekenen op het besluiten van het college van B&W in Eindhoven, namelijk om
niet te handhaven als er geen onmiddellijk gevaar is voor omwonende en bewoners.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
- ziet het college in deze casus reden tot (strafrechtelijk) ingrijpen?
Een ontruimingsvonnis kan tot 6 maanden duren. De schade die op treedt is voor eigenaren en
toekomstige bewoners. Er is vrijwel geen handhaving dit maakt de businesscase voor kraken
winstgevend.
-

Zijn er gegevens beschikbaar over schade door kraken? Indien ja kan het college deze delen?
Zijn er gegevens beschikbaar over in hoeveel gevallen eigenaren succes schade hebben
verhaald op de daders?
Kan het college toelichting geven over het inzicht dat zij heeft ten aanzien van de daders
(krakers)? Registeren we de schade, veelplegers en recidieven?

Regelmatig zijn berichten over gekraakte panden in Eindhoven. Het beeld is consequent, niet veilig,
schade, illegale feesten. De bewoners, omwonende en eigenaren blijven met de problemen zitten.
Ook als eigenaren melding maken van onveilige situaties en deze gewoon vanaf de straat af zichtbaar
zijn wordt niet opgetreden. De eerdere beantwoording vanuit het college op de vragen van de VVD is
dan ook niet bevredigend en lijkt eerder op wegkijken.
-

Wil het college effectief kunnen optreden zodat kraken niet meer aantrekkelijk is in
Eindhoven?
Wat heeft het college nodig om effectief te kunnen optreden tegen kraken?
Is het college bereid om indien noodzakelijk een signaal te sturen naar het kabinet dar b.v. de
huidige wetgeving niet voldoet in het voorkomen van kraken?

Ook schade aan eerdere gekraakte panden zoals bijvoorbeeld de Philipskantoren aan de Boschdijk
laten zien dat er onveilige situaties ontstaan en dat de Gemeente laks is met handhaven. Kraken
zorgt voor schade en risico voor krakers en anderen. De vrees van het kerkbestuur voor hun kerk is
onze ogen dan ook terecht. De VVD wil dan ook dat het Kerkbestuur in staat wordt gesteld om
toegang te krijgen tot hun kerk om stand van zaken te bekijken en eventueel schade op te nemen.

-

Is het college bereid om te zorgen dat het kerkbestuur toegang krijgt tot hun kerk zodat in
ieder geval schade opgenomen kan worden en dat kan worden geconstateerd wie eventueel
aansprakelijk kan worden gesteld?

m.v.g.
Joost de Jong
VVD Eindhoven

