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 Onderwerp: art 48 vragen inzake daklozenopvang “Singel 9”  
  
Geacht College,  
  
Nog niet zo lang geleden riep de woordvoerder van SPM tijdens de behandeling van het vraagstuk 
“extra noodopvang voor vluchtelingen” in de gemeenteraadsvergadering: “Als het brand moet er 
geblust worden”.  
Niet verder kijken naar consequenties op korte of middellange termijn maar blussen. 
 
Na een bezoek van de Raad, op uitnodiging van het Leger des Heils, aan de daklozenopvang “Singel 
9” mogen we de conclusie trekken dat er brand is binnen “Singel 9”. 
Er is brand bij de opvang van daklozen in Maastricht. 
De opvang aldaar is mensonwaardig, niet gezond en zonder privacy. 
Verder hoorden we vele malen de roep naar vervangende woonruimte ter bevordering van de “weg 
terug in de maatschappij”. 
 
Betreffende de opvang in “Singel 9” heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen: 
 
1. Wij roepen het college op om stappen te ondernemen alles in het werk te stellen om met 
medewerking van woningcorporaties en/of private investeerders vervangende opvangruimte te 
zoeken voor onze dakloze medemensen. Wat wilt u hieraan doen? 
  
2. Krijgt het Leger de Heils reeds steun in haar zoektocht naar een veilige opvang vanuit de 
gemeente? Zo, ja op welke manier? 
 
3. Krijgt het Leger des Heils reeds steun in haar oproep naar “doorstroomwoningen”, zo ja, kunnen zij 
dan zelf de regie voeren, dit zijn immers de professionals? 
 
4 . Is het College genegen om eventueel wooncontainers ter beschikking te stellen voor tijdelijke 
menswaardige opvang waarbij verschillende doelgroepen gescheiden opgevangen kunnen worden? 
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