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Raadsvragen  

Ook Erik en Annemarie krijgen morgen géén sleutel 

 
Via het bijgevoegde artikel van RTL Nieuws werden wij gewezen op de campagne: ‘Erik en 
Annemariek krijgen morgen de sleutel. (Omar en Samira niet)’. De poster op de ABRI’s is bij de VVD 
Eindhoven in het verkeerde keelgat geschoten. Een dergelijke campagne polariseert in plaats van dat 
het daadwerkelijke probleem wordt aangepakt. 
 
Helaas is er sprake van discriminatie, waarschijnlijk ook op de Eindhovense woningmarkt. We willen 
af van discriminatie, maar is dit de methode? 
 
Vragen: 
1. Is het college bekend met de campagne: Erik en Annemariek krijgen morgen de sleutel. (Omar en 

Samira niet)’? 
1.1. Is de campagne geïnitieerd vanuit de gemeente Eindhoven of vanuit RADAR? 
1.2. Staat het college achter de campagne van RADAR die geplaatst is op de ABRI’s?  
1.3. Is het college het met de VVD eens dat een dergelijke reclame groepen uit elkaar speelt 

(polariserend werkt)?  
1.4. Gaat het college in gesprek met RADAR over deze campagne? 
1.5. Gaat het college de samenwerking met RADAR heroverwegen? 

 
2. Is er in Eindhoven sprake van woningmarktdiscriminatie? 

2.1. Zijn er cijfers van woningmarktdiscriminatie in Eindhoven. 
2.2. Zijn er verschillen op het gebied van discriminatie op woningmarkt tussen koop, huur en 

sociale huur? 
2.3. Zijn hier cijfers van? 

 
3. Is het college bekend met positieve discriminatie die door sommige Eindhovense coöperaties 

wordt gehanteerd?   
3.1. Wat vindt het college hiervan? 

 
4. Welk resultaat wil de gemeente Eindhoven / RADAR bereiken met deze campagne? 

4.1. Voor wie is de campagne bedoeld, voor welke doelgroep? 
4.2. Denkt het college dat met deze campagne het beoogde resultaat bereikt wordt? 
4.3. Denk het college dat deze campagne bijdraagt aan gelijke kansen voor woningzoekenden?  

 
5. Is het college met de VVD eens dat zowel Erik, Annemarie, Omar, Samira én duizenden anderen 

woningzoekenden een woning moeten kunnen krijgen in Eindhoven? 
5.1. Is het college het met de VVD eens dat energie beter gestoken kan worden in het bouwen 

van woningen dan in het faciliteren van dergelijke campagnes?  
5.2. Ziet het college deze raadsvragen (eindelijk) als een call to action om meer woningen te 

realiseren?  
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