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ARTIKEL 47 VRAGEN 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht 

Postbus 1992 

6201 BZ MAASTRICHT 

 

Maastricht, 23-9-2021 

 

Betreft: Art. 47 vragen van SAB inzake opvang dak- en thuislozen 
 

Geacht college, 

 

Zoals bekend zullen onze dak- en thuislozen weer terug moeten naar de ruimte aan de Statensingel. 

In 2014 werd al gewaarschuwd voor geweldstoename en veiligheid  in en om de ruimte. 

 

Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen: 

 

1. Is er contact geweest met de omwonenden en/of buurtorganisaties over deze terugkeer? 

2. Is er iets gedaan met de toezeggingen inzake verbeteringen, aan de buurt en dak- en thuislozen,  

zoals beloofd in 2014? 

3. Zo nee, waarom is dit niet gebeurd als dit in het verleden werd toegezegd? 

4. Is er weer de beschikking over een koffiehonk en gebruikersruimte of is dit allemaal niet meer 

aanwezig? 

5. Hoe is de brandveiligheid in dit gebouw, is er een check geweest en zo ja , wanneer? 

6. Is de ruimte veilig genoeg voor de toenemende opvang van dak- en thuislozen (zeker als de 

winterverordening weer zal worden toegepast)? 

7. Komt er beveiliging voor de deur? 

8. Is er inmiddels gekeken naar een ander passend onderkomen (zoals toegezegd in het verleden aan 

de buurt)? 

9. Waarom is er nog niets gedaan met de Triade aanpak na de moord op een dakloze en toezegging 

om opvang te spreiden? 

10. Hoe staat het met eventuele opvang van Jihadisten (waar in het verleden met de buurt niet over 

gecommuniceerd mocht worden)? Komt er een screening aan de voordeur zoals in het verleden 

toegezegd? 

11. Is het Veiligheidshuis inmiddels op de hoogte van de terugkeer naar de Statensingel? 

12. Dit alles speelt al vanaf 2016. Waarom zijn al deze vragen in 2021 nog nodig? 



                

13. Staat u open voor een andere invulling van het betreffende pand en bent u bereid om de buurt te 

laten participeren in alle plannen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Gorren (Fractievoorzitter) 

Wim Schulpen (woordvoerder Sociaal Domein) 


