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Geachte raadsleden,

Een deel blijft in Overmaze
De terugkeer is nadrukkelijk een tijdelijke terugkeer. Zowel gemeente Maastricht als Leger des Heils
zien deze locatie als niet ideaal voor de lange termijn. Daarnaast zullen niet alle cliënten van het
Leger des Heils terugkeren per 1 november. De afgelopen tijd hebben wij gesprekken gevoerd met
het Rijksvastgoedbedrijf en ook de buurt Limmel om te kijken of een deel (ongeveer de helft) van de
cliënten nog een aantal maanden in Overmaze kan blijven. Dit betreft het deel van cliënten die voor
beschermd wonen in aanmerking komen. In Overmaze zal daarom geen dag- en nachtopvang meer
zijn, maar enkel een tijdelijke woonvorm voor een deel van de huidige cliënten. Afgelopen donderdag
hebben we hiervoor de handen op elkaar gekregen met de direct omwonenden en het buurtnetwerk
Limmel. 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 woonalternatief.
Alternatieve locaties in ontwikkeling
Concreet zijn we bezig met enkele andere, kleinschalige woonlocaties elders in de stad. We zetten
er hard de schouders onder om op deze plekken (semi-) permanente huisvesting te realiseren, naar
het voorbeeld van onder andere de Skaeve Huse in Malberg of door doorstroom te bevorderen naar
meer zelfstandig wonen aan de Salernolaan waardoor plekken vrijkomen binnen de
maatschappelijke opvang van andere zorgpartners voor cliënten van de dag- en nachtopvang. Zodra
de haalbaarheid hiervan meer concreet is, zullen we uw raad hier nader over informeren. Daarnaast
hebben we ook intensief overleg met zorgpartijen om voor cliënten van het Leger des Heils een
(woon)oplossing te vinden passend bij hun problematiek. Deze alternatieven moeten ook een
oplossing bieden voor de doelgroep die wel nog terugkeert naar Singel 9 (dit zijn ongeveer 15
personen): hun verblijf in de dag- en nachtopvang is bij voorkeur zo kort mogelijk.
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Per 1 november, over één week, zal de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils terug keren
van Overmaze naar Singel 9. Bij aanvang van de coronacrisis is de DNO uitgeweken naar Overmaze
omdat in Singel 9 de 1,5 meter maatregel niet kon worden gegarandeerd. Destijds, in april 2020, is
met de buurt Limmel en de eigenaar van Overmaze (het Rijksvastgoedbedrijf) de afspraak gemaakt
dat vier weken na opheffen van de 1,5 meter maatregel de dag- en nachtopvang weer zou
vertrekken uit Limmel. Nu deze maatregel per 25 september niet meer geldt, is afgesproken dat het
Leger des Heils en haar cliënten terug keren naar de Singel per 1 november.
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Daarnaast doen wij ons uiterste best om definitief zo snel mogelijk een andere locatie te realiseren
en proberen u eerste kwartaal 2022 te schetsen hoe de DNO in Singel 9 wordt afgebouwd en hoe de
transformatie van de DNO zijn vorm gaat krijgen, passend bij ons beleidsplan Zicht op Thuis.

Hoogachtend,

Anita Bastiaans,
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit
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