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Betreft: Schriftelijke vragen van PvdA inzake Singel 9. 

 
Geacht college, 

 
Op 22 september 2021 hebben we een raadsinformatiebrief ontvangen met betrekking tot Singel 91. In deze 

brief geeft u aan dat conform afspraak de dag- en nachtopvang in Overmaze wordt gestopt. We begrijpen 

dat, want afspraak is immers afspraak. Wat wij niet begrijpen is dat de dag- en nachtopvang weer teruggaat 

naar Singel 9. Reeds in 2019 werd op schriftelijke vragen van ons geantwoord dat de situatie niet ideaal was 

en ernaar werd gestreefd om in het derde kwartaal van 2020 alternatieve locaties te hebben, verspreid over 

de stad2. We zijn inmiddels een jaar verder en vragen ons af hoe voortvarend dit dossier wordt opgepakt en 

wat de exacte stand van zaken is. Ook schrikken wij als PvdA van het feit dat u een negatief advies van de 

GGD naast u neerlegt. 

 

We hebben de volgende vragen: 

1) Waarom geeft u geen gehoor aan het advies van de GGD? 

2) Bent u het niet met ons eens dat het een slecht voorbeeld is om een advies van de GGD te negeren 

terwijl we juist nu bijna 1,5 jaar lang ons best doen om adviezen van de GGD juist te volgen? 

3) Waarom is de streefdatum die u in de beantwoording van onze vragen uit 2019 heeft genoemd ten 

aanzien van nieuwe huisvesting niet gehaald? Het is toch niet zo dat in Coronatijd en tijdens de tijdelijke 

verhuizing naar Overmaze dit onderwerp helemaal stil heeft gelegen? U schrijft over krapte op de 

woonmarkt, maar we mogen toch concluderen dat verhuizen van Singel 9 al een veel langere 

geschiedenis kent? 

4) Hoe ver bent u met nieuwe huisvesting? Zijn er al locaties gevonden of is er nog geen enkele locatie 

gevonden? Hoe wordt de buurt betrokken? 

5) Had het niet op uw weg gelegen om de raad te informeren dat de eerdere toezegging omtrent sluiting 

van Singel 9 niet gehaald zou worden? 

                                                 
1https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument/env=help/action=showdoc/gd=25475/RIB_-

_Terugkeer_dag-_en_nachtopvang_naar_Statensingel.pdf 
2 https://maastricht.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=7995/Beantwoording_PvdA_-

_Sluiting_Singel_9.pdf 

https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument/env=help/action=showdoc/gd=25475/RIB_-_Terugkeer_dag-_en_nachtopvang_naar_Statensingel.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/bestuursdocument/env=help/action=showdoc/gd=25475/RIB_-_Terugkeer_dag-_en_nachtopvang_naar_Statensingel.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=7995/Beantwoording_PvdA_-_Sluiting_Singel_9.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/user/search/action=showgd/item=7995/Beantwoording_PvdA_-_Sluiting_Singel_9.pdf


 
6) Hoeveel budget heeft u beschikbaar voor alternatieven huisvesting? 

7) Welke maatregelen gaat u exact nemen om de dak- en nachtopvang veilig te laten functioneren? 

8) Op welke termijn mogen we een definitief voorstel voor verhuizing uit Singel 9 tegemoetzien? 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Christel van Gool 

Gerbrand van den Eeckhout 

Maren Slangen 

PvdA Maastricht 


