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Beste Ariane Schut,
Ik heb uw oproep namens de SP wat betreft de opvang dak- en thuislozen gelezen en wil graag
namens het BNW Limmel reageren.
Het BNW deelt uw zorgen wat betreft een humaan onderkomen voor de dak- en thuislozen in
onze stad. Dat is ook de reden waarom wij bij een eerdere vraag van wethouder de Graaf akkoord
zijn gegaan met de tijdelijke opvang van deze groep in Overmaze, uitdrukkelijk tot de 1,5 m Corona
maatregelen zijn opgeheven. Deze afspraak is april 2020, aan het begin van de Corona
maatregelen, gemaakt en nog eens door wethouder Bastiaans per mail bevestigd op 26 augustus
2021.
Mail 26 aug 2021 van wethouder Bastiaans aan het BNW Limmel:
“Laat ik meteen helder zijn over het verblijf van de DNO in Overmaze. Dit is
een tijdelijke noodoplossing ontstaan door de RIVM-maatregelen als gevolg van Covid-19. Zodra
de 1,5m maatregel voor deze doelgroep gaat vervallen zal Overmaze binnen 1 maand verlaten
worden”
Ondertussen weet men al heel lang dat Singel 9 in zijn geheel niet voldoet aan de eisen en toch is
er -nu ruim 1,5 jaar later- nog steeds geen goed alternatief gevonden. Wat is er al die tijd gebeurd
om uiteindelijk met een non oplossing te komen? Wij krijgen andermaal het onvermogen van de
verantwoordelijken op ons bordje.
Limmel is al jaren, steeds met mooie beloften, akkoord gegaan met de opvang van moeilijke
doelgroepen. Gevangen, tbs’ers, onplaatsbaren, asielzoekers, uitgeprocedeerde jongeren, exgedetineerden en nu als laatste de dak- en thuislozen. Telkens met het signaal dat het
noodgevallen zijn en altijd gepaard gaande met de nodige reuring. Het zijn geen “enkele
incidenten”, zoals u beschrijft maar jarenlange overlast, een golf van incidenten, steeds weer
opnieuw. Omwonenden krijgen geen rust en zien het volgende tumult alweer opdoemen. Dat
maakt dat wij het zat zijn! Het is een onevenredige belasting van onze buurt t.o.v. de rest van de
stad. Alsof Maastricht niet groter is dan Limmel. U schrijft, “in normale omstandigheden zouden
we deze afspraken te allen tijden willen nakomen”…..U begrijpt dat we dit soort uitspraken gezien
het bovenstaande al heel vaak hebben gehoord. We willen af van de tijdelijkheid en af van het
idee dat bij velen en ook blijkbaar bij u leeft dat Overmaze steeds maar weer de oplossing biedt
simpelweg omdat er ruimte leeg ligt. Er moet nu eindelijk werk gemaakt worden van een
structurele oplossing. Ook in de huidige Omgevingsvisie is Limmel weer als kwetsbare buurt

aangemerkt. Van college en raad mag daarom verwacht worden dat juist in onze buurt zeer
terughoudend moet worden omgesprongen met het huisvesten van kwetsbare bewoners.
Wij hebben met wethouder Bastiaans een aantal gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van
Overmaze. Gezien de nijpende situatie van Singel 9 gaan wij nog eenmaal akkoord met een
verlenging van de opvang van de dak- en thuislozen in Overmaze van drie maanden met als
voorwaarde dat de wethouder, het BNW Limmel en het Rijksvastgoedbedrijf in een convenant
duidelijke afspraken maken over de herontwikkeling van Overmaze.
Al jaren wordt er in Limmel voor kwetsbare doelgroepen tijdelijke opvang gefaciliteerd waardoor
er blijkbaar geen noodzaak geweest is tot herstructureren van beleid laat staan tot handelen. Daar
moet nu eindelijk verandering in komen.
Met vriendelijke groet,
Namens het Buurtnetwerk Limmel,

