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Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, directeur en cliëntenraad
van het Leger des Heils in Maastricht

Maastricht, 23 oktober 2021
Betreft: Oplossingen nodig voor Singel 9
Open brief

Je gelooft je eigen ogen niet
Singel 9 scoort nog geen 1...

Geachte leden van het college, directeur en cliëntenraad van het Leger des Heils,
We kunnen a.s. dinsdag niet aanwezig zijn bij de onverwacht extra ingelaste
raadsvergadering, daarom willen we als raadsfractie van de SP onze opvattingen via deze
brief kenbaar maken.
We waren natuurlijk al een beetje gewaarschuwd door de persoonlijke, eerlijke, maar vooral
alarmerende brief van de cliëntenraad van het Leger des Heils, die wij ontvingen op 7 oktober
jl. De cliëntenraad vertelde daarin van de ervaringen in de opvang voor dakloze mensen in
Singel 9. Deze brief en de verhalen die natuurlijk al veel langer rondzingen en bekend mogen
worden geacht, zijn schokkend. Bovendien laat het advies van de GGD d.d. 11.09.2021 met
betrekking tot deze kwestie ook niks aan de fantasie over.
En toch, de brief, al die rapporten, raadstukken en het GGD-advies, dat is allemaal een
papieren werkelijkheid. En papier is altijd erg geduldig. Bijna zo geduldig als de stad die
tevergeefs wacht op een structurele oplossing voor het probleem waar en hoe we aan mensen
zonder een fatsoenlijk dak boven hun hoofd de ondersteuning bieden, die hen ook echt weer
verder helpt? Die mensen rekenen op ons als samenleving, omdat ze het zelf even niet redden.
En, zegt de heer Storms tijdens ons bezoek maandag 18 oktober, “het kan echt iedereen
overkomen”. Verslaafd, geestelijk beperkt, de gewone man of vrouw, de pechvogel.
We werden als raad uitgenodigd door het Leger des Heils en hun cliëntenraad om te komen
kijken naar de plek. De plek waar Maastricht haar dakloze mensen normaal gesproken

opvangt. De plek waarnaar de mensen niet terug willen. Niemand wil teruggeplaatst worden
vanuit Overmaze waar ze geruime tijd verbleven vanwege de corona-crisis. Het is eigenlijk
onbespreekbaar. Het rijksgebouw Overmaze is misschien geen ideale plek, maar in werkelijk
alles zoveel beter dan Singel 9. En in alle opzichten menswaardiger. Dat beschreef een
inwoner die in de tussentijd beide plekken goed kent. Er is meer rust en vooral meer privacy,
maar het is daardoor ook veel veiliger en een gezondere leefomgeving. “We kunnen ons
terugtrekken, dat voorkomt ruzie en agressie, we kunnen ook even naar buiten, we zijn
niemand tot last”.
Singel 9 daarentegen is wel onveilig, ongezond, veel te klein en gevaarlijk. Het is Arbotechnisch en ook corona-technisch een absoluut onaanvaardbaar alternatief. Denk hierbij ook
aan de oplopende besmettingscijfers en de relatieve lage vaccinatiegraad onder de daklozen.
Singel 9 is hopeloos verouderd en een totaal onwenselijke plek voor mensen om te verblijven.
Voor de cliënten niet, maar zeker ook niet voor het betrokken personeel. Het is een
onmogelijke werkplek.
De partijen die aanwezig waren deze middag, te weten PVM, PVV, PvdA en de SP kwamen
al snel tot een unaniem besluit. Er moet alles op alles gezet worden om het terug verhuizen op
1 november a.s. te stoppen. Dit kunnen we als stad echt niet maken. Als we dit laten
plaatsvinden, is dat onmenselijk en getuigt op geen enkele manier van solidariteit met onze
medeburgers. Bovendien laten we mensen de dupe worden van het niet adequaat doorpakken
op dit dossier.
We realiseren ons dat de wethouder afspraken heeft gemaakt met de buurt Limmel over het
tijdelijke verblijf van daklozen in de oude gevangenis. In normale omstandigheden zouden we
deze afspraken te allen tijde willen nakomen. Dit is echter een noodsituatie. We praten niet
over gebouwen en stenen, we praten niet over verhuizen van matrassen en stoelen, maar over
mensen van vlees en bloed. Het moet in dit geval toch mogelijk zijn om opnieuw in gesprek te
gaan met de inwoners van Limmel. Ga terug aan tafel. Wij verwachten dat wanneer de
noodsituatie duidelijk wordt, een langer verblijf in Overmaze wel degelijk bespreekbaar is.
Zeker ook gezien het feit, dat na enkele beginincidenten, de buurt naar horen zeggen relatief
weinig last ondervindt van de bewoners van Overmaze.
Wanneer de verhuizing onverhoopt toch doorgezet zou worden, verwachten we bovendien
protesten van de omwonenden van Singel 9, die voor zover wij hebben kunnen achterhalen
nog op geen enkele manier zijn betrokken bij dit proces. Dat alleen al is een reden om
opnieuw naar de plannen te kijken. Mede gezien het algehele rookverbod in overheidspanden,
zullen inwoners van de opvang gedwongen zijn om meer op straat te verblijven. In het
gebouw is daar namelijk geen geschikte plek voor en dat kan onbedoeld leiden tot extra
overlast in de omgeving.
Kortom, zet alles op alles om de dag- en nachtopvang in Maastricht fatsoenlijk te regelen,
maak tempo met het vinden van een geschikte nieuwe locatie, ga niet terug naar Singel 9. Dat
geeft alleen maar ellende. Laat deze mensen totdat er een goed alternatief ligt in Overmaze
blijven.
Met vriendelijke groet,
Ariane Schut
Fractievoorzitter SP

