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Opvang is ‘zootje,’ daklozen Maastricht voorlopig
niet terug naar Singel 9
Gisteren om 22:44 door Joos Philippens

De wethouder tijdens het interpellatiedebat.
Afbeelding: De Limburger

Opvang Singel 9 is zo’n zootje dat daklozen pas terug mogen als het er veilig en hygiënisch is.
Dat dwong de gemeenteraad van Maastricht dinsdag af op een voor wethouder Anita
Bastiaans lastige avond.
„We moeten met z’n allen de hand in eigen boezem steken,” stelde Anita Bastiaans
dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering over de daklozenopvang, „Want een
plan voor definitieve opvang zou al in 2019 klaar zijn.” Al jaren is het behelpen. Jo
Smeets van Partij Veilig Maastricht had een interpellatiedebat aangevraagd aan de
vooravond van de terugkeer van vijftien dak- en thuislozen naar Singel 9.
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De andere helft blijft voorlopig in Overmaze, een groep die dicht bij terugkeer in de
maatschappij is. De daklozen vinden het fijn dat ze in de voormalige gevangenis eigen
kamers hebben, maar dat is tijdelijk wegens afspraken met de wijk Limmel. Er moet
elders in de stad een vaste plek komen voor 15 tot 20 mensen, plus een of twee
tijdelijke ‘doorstroomplekken.’ „We hebben een geschikte locatie op het oog, waar we
nog dit jaar iets over hopen te melden,” vertelde Bastiaans. „De cliëntenraad wil
graag een rustige plek, niet per se in het stadscentrum.”
Maar op dit moment zijn alle hens aan dek voor tijdelijke opvang, met de winter op
komst. Bastiaans had een verrassing in petto. Maandag had ze de terugkeer naar
Singel 9 per 1 november nog eens bevestigd, een dag later kondigde ze een maand
uitstel aan. „Er is extra werk nodig, ook in het licht van de oplopende coronacijfers.”
Dat leverde kritiek op. Jos Gorren (SAB): „We zijn al vijf jaar bezig met verbeteren.”
Maren Slangen (PvdA) wees erop dat er sinds mei tijd is geweest voor de
aanpassingen. „Triest dat we een kwetsbare groep terugsturen naar het ongeschikte
Singel 9. Is dat adres over een maand dan wél bewoonbaar?”
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John Gunther toonde op het grote beeldscherm in de raadszaal een filmpje van Singel
9. „Uitgewoond, met wantsen en ratten in de kelder.” Jo Smeets: „Met maar vier
kamers een gevaar voor personeel en bewoners, met weinig gevaccineerden.”
Bastiaans wees erop dat er vroeger 35 mensen zaten, nu veel minder en dat de
afgelopen tijd veel is gekeken naar alternatieve plekken.
Een motie van Smeets kreeg de steun van alle 24 raadsleden: de daklozen mogen pas
terug naar Singel 9 als die plek technisch, bouwkundig en hygiënisch veilig is. En
coronaproof.” Leger des Heils-directeur Harrie de Heer was tevreden. „Wij hadden de
gemeente al langer gewaarschuwd dat terugkeer naar Singel 9 op korte termijn niet
verantwoord is.”
Lees ook: Helft Maastrichtse daklozen verhuist terug naar Singel 9
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211025_95655563)

