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Helft Maastrichtse daklozen verhuist terug naar
Singel 9
Vandaag om 17:42 door Annelies Hendrikx

De daklozen zelf zijn niet blij met de terugkeer naar Singel 9.
Afbeelding: De Limburger

Komende maandag, 1 november, verhuist ongeveer de helft van de Maastrichtse daklozen
terug naar de ‘oude’ opvang Singel 9 aan de Statensingel. De andere helft blijft nog „enkele
maanden” in Overmaze.
Dat heeft wethouder Anita Bastiaans laten weten.
De dag- en nachtopvang (dno) van het Leger des Heils verhuist mee naar Singel 9. In
Overmaze is dan geen dno meer, maar enkel een tijdelijke woonvorm voor ongeveer
twintig cliënten die al voor beschermd wonen in aanmerking komen. „Van daaruit
werken wij voor deze groep hard aan een andere woonoplossing, zodat zij niet meer
terug hoeven te keren naar de Singel, maar naar een duurzaam alternatief”, aldus
Bastiaans.
Tijdelijk

Tijdelijk
Ook voor de vijftien mensen die komende week wel teruggaan naar Singel 9 wordt
naarstig naar andere woonruimte gezocht. De terugkeer is „nadrukkelijk” van
tijdelijke aard: „Zowel de gemeente als het Leger des Heils zien deze locatie als niet
ideaal voor de lange termijn.” Gekeken wordt naar andere, kleinschalige woonlocaties
„elders in de stad”.
Akkoord
De afgelopen tijd zijn gesprekken gevoerd met het Rijksvastgoedbedrijf als eigenaar
van de voormalige gevangenis Overmaze en met het Buurtnetwerk Limmel plus direct
omwonenden. Zij zijn ermee akkoord gegaan dat nog een deel van de cliënten
voorlopig in Overmaze blijft wonen, stelt de wethouder.
Vaccinatiegraad
De GGD heeft een negatief advies afgegeven voor terugkeer naar Singel 9, onder meer
omdat de vaccinatiegraad onder daklozen laag is en het daar onmogelijk is om afstand
te houden. Dat laatste was in april 2020 ook de reden om Singel 9 tijdelijk te verlaten.
Lees ook: Maastrichtse daklozen keren per 1 november terug naar Singel 9, ondanks
negatief GGD-advies (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211015_95534577)

