
De gemeente Heerlen opent een nieuwe opvang voor 
zorgmijders in een voormalig klooster aan de 
Gasthuisstraat 35. De nieuwe opvang, het Gasthuis, is 
bedoeld voor maximaal 30 personen die nu nog in De 
Klomp verblijven. Dit zijn niet alleen mensen met een 
verslaving, maar ook mensen met psychische 
problemen. 

Op de nieuwe plek krijgen ze een eigen kamer en van 
het Leger des Heils de hulp die ze nodig hebben. 
Voordat de mensen er gaan wonen moet het pand 
eerst worden verbouwd. Door de maatregelen 
rondom de coronacrisis duurt dit langer dan 
verwacht. De Klomp sluit uiterlijk op 1 mei 2021 
definitief de deuren.
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Waarom wordt De Klomp gesloten?
Het aantal bewoners van De Klomp is de laatste jaren 
sterk gedaald. In 2019 woonden er gemiddeld 26 
mensen, terwijl dat in de jaren daarvoor gemiddeld 40 
personen waren. We hebben dus geen grote 
voorziening meer nodig.
Het is niet mogelijk om De Klomp op de gewenste 
manier te verbouwen. Er is weinig daglicht, geen 
mogelijkheid tot het creëren van eigen kamers en er 
is geen tuin. De bewoners hebben weinig privacy en 
daardoor is het heel stressvol voor hen. 

Gaan alle mensen van De Klomp naar het 
Gasthuis?
Nee. Het Gasthuis is kleiner dan De Klomp. Er kunnen 
maximaal 30 mensen worden opgevangen.

Sluiting dag- en nachtopvang De Klomp 
Gasthuis: Nieuwe opvang voor zorgmijders 

De meeste mensen die nu nog in De Klomp verblijven, 
verhuizen naar het Gasthuis. Maar er gaan ook mensen 
naar andere vormen van wonen met begeleiding.

Waarom is gekozen voor de Gasthuis-
straat 35?
Zowel de locatie als het gebouw is geschikt. Wonen 
Limburg heeft zich bereid verklaard om als eigenaar 
van het pand op te treden. Met het bisdom is onlangs 
overeenstemming bereikt over de aankoop. Het 
Gasthuis is een prettig gebouw waar ruime kamers 
kunnen worden ingericht met eigen sanitair. Het ligt 
op een rustige plek in het groen. De nieuwe opvang 
ligt meer afgezonderd (niet direct aan de straat) dan 
De Klomp. Door een groenwal en een hekwerk ligt het 
Gasthuis behoorlijk gescheiden van de andere 
bebouwing in de buurt. De brug over de Gashuisstraat 
wordt afgesloten. Daardoor is de kans op overlast veel 
kleiner dan bij De Klomp. De ligging in de buurt van 
het centrum is ook een voordeel. 
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Hoe wordt omgegaan met het drugs- en 
alcohol gebruik van de bewoners?
Doordat de bewoners op een rustigere plek gaan 
wonen, is de verwachting dat dat een positieve invloed 
heeft op hun gedrag. De bewoners worden begeleid bij 
dagelijkse zaken, zoals een vaste dagstructuur en hulp 
om financieel orde op zaken te stellen. We gedogen het 
gebruik van alcohol en drugs op hun eigen kamer.

Komt er cameratoezicht?
Ja. Zowel in het gebouw als op het terrein komt 
cameratoezicht. In het centrum is al intensief 
cameratoezicht.

Hoe houden gemeente en Leger des Heils 
de vinger aan de pols?
We vinden het belangrijk dat de opvang, zorg en 
begeleiding van zorgmijders goed geregeld is. En 
tegelijkertijd willen we waarborgen dat iedereen in 
de omgeving zich veilig kan voelen. Daarom stellen 
we, net zoals nu bij De Klomp het geval is, een 
beheercommissie in. In deze commissie zit een 
afvaardiging van omwonenden, ondernemers uit 
het centrum, het Leger des Heils, Wonen Limburg, 
gemeente, politie en toezichthouders. In deze 
commissie worden alle signalen besproken en 
opgepakt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de 
buurtregisseur Isabelle Ploumen i.ploumen@heerlen.nl. 
Zodra de coronacrisis dat toelaat, plannen we een 
eerste bijeenkomst.

Bij wie moet ik straks zijn als ik toch 
klachten heb?
Overlast of klachten kunt u melden via 14-045, of 
via www.heerlen.nl/veiligheiddoenwesamen of 
www.heerlen.nl/melden of via de Heerlen-app. 
Voor vragen of klachten aan het Leger des Heils 
kunt u bellen met 045 5605928.

Ik heb nog meer vragen
Misschien heeft u vragen die nog niet aan bod zijn 
gekomen. U kunt deze vragen mailen naar 
gasthuis@heerlen.nl Als u liever telefonisch uw vragen 
wil stellen, kan dat. Mail dan uw telefoonnummer naar 
ons, dan bellen wij u.
Zodra de coronacrisis voorbij is, organiseren wij een 
informatiebijeenkomst, waar u persoonlijk uw vragen 
kunt stellen. Wanneer de verbouwing van het Gasthuis 
helemaal klaar is, organiseren we een Open Dag. 
U bent dan van harte welkom om een kijkje te nemen. 
Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging.


