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Aan: Bewonerscomité Voskuilenweg  
  
   

 
Datum 
8 mei 2020 
 
 
Onderwerp 
Reactie op uw brief inzake Gasthuisstraat 35 
 
 
Geachte bewoners van de Voskuilenweg, 
 
Woensdag 6 mei heb ik met een afvaardiging van u gesproken en onze plannen voor opvang in het 
pand Gasthuisstraat 35 toegelicht. Zoals afgesproken hierbij ook een schriftelijke reactie op uw brief 
van 22 april jl.  In deze brief reageer ik puntsgewijs  op uw vragen en opmerkingen. 
 
Hoe bent u tot dit besluit gekomen? 
In 2018 hebben alle gemeenteraden van Parkstad de nota “Visie Opvang en Beschermd Wonen 
Parkstad” vastgesteld. De visie is uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen 
2019-2020’ die is vastgesteld door de colleges van de Parkstadgemeenten en Beekdaelen. 
In de uitvoeringsagenda ligt veel nadruk op preventie: voorkomen dat mensen in de opvang 
belanden. Ander onderdeel van de uitvoeringsagenda is de verbetering van de opvang. Geconstateerd 
werd dat zowel Dag- en nachtopvang de Klomp (Leger des Heils) als de jongerenopvang in Pension 
Mijnzicht (Koraal) niet langer meer voldoen. 
Dag- en nachtopvang (DNO) De Klomp werd in juni 2006 in gebruik genomen. Door intensievere be-
geleiding, dagbesteding en het toevoegen van sociaalpsychiatrische expertise is de doorstroom de af-
gelopen jaren aanzienlijk verbeterd en de gemiddelde bezetting afgenomen, naar gemiddeld 26 per-
sonen in 2019. Dat is  ruim onder de beschikbare capaciteit van 35 tot maximaal 60 bedden. 
Het is echter onmogelijk gebleken om in de Klomp structureel een rustige en veilige omgeving te cre-
eren. Het gebouw heeft grote beperkingen, zoals weinig daglicht, geen mogelijkheid tot het creëren 
van eigen kamers, geen tuin. De opvang zoals die nu in de Klomp plaatsvindt is grootschalig, met na-
genoeg geen privacy en daardoor heel stressvol. Destijds is gekozen voor situering van een dag- en 
nachtopvang (DNO) met gebruikersruimte in het centrum van de stad, vanwege het grote aantal 
harddruggebruikers dat zich rond de eeuwwisseling in Heerlen ophield. Deze situatie is gelukkig ge-
wijzigd. De huidige Klomp-cliënten zijn lang niet altijd harddruggebruikers. In toenemende mate zijn 
het mensen met een zware psychiatrische problematiek, die veel baat hebben bij een prikkelarme 
omgeving. Dat is de Klomp bepaald niet. 
Het Gasthuis biedt straks opvang aan maximaal 30 personen. Dit zijn grotendeels de mensen die al 
meerdere jaren, meestal met tussenpozen, verblijven in de Klomp. Door hen opvang op een andere 
locatie te bieden in ruime eigen kamers en met de beschikking over een grote tuin, zullen velen van 
hen meer tot rust komen dan in de huidige opvang. Vandaaruit wordt gewerkt aan uitstroom naar an-
dere vormen van wonen met begeleiding. Naast deze ‘oude bekenden’ biedt het Gasthuis ook plaats 
aan nieuwe instroom.  
 
Er is géén sprake van verplaatsing van de Klomp. De opvang in het Gasthuis is kleinschaliger en an-
ders van opzet. Naast het Gasthuis, werken we ook aan:  
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1. Skaeve Huse (spreek uit als: skeeve hoese), dat is Deens voor ‘rare huizen’. Deze huizen zijn 
bedoeld voor daklozen die vanwege hun gedrag moeilijk te huisvesten zijn in reguliere wijken, 
zonder daarbij ook stevige overlast te veroorzaken. 
Skaeve Huse zijn eenvoudige eenpersoons woningen van zo’n 30 tot 50 vierkante meter die 
op grotere afstand van reguliere woningen worden gebouwd. De woningen beschikken over 
eigen sanitair en een eigen keuken. De woningen zijn stevig en eenvoudig schoon te houden 
en staan met enkele stuks bij elkaar. Dagelijks komt er een sociaal beheerder langs die met 
de bewoners spreekt, de toestand van de woningen in het oog houdt en aanvullende hulp or-
ganiseert wanneer dat nodig is.  
Als de Skaeve Huse gerealiseerd zijn, zou een deel van de zorgmijders naar een Skaeve Huse 
kunnen. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in de Uitvoeringsagenda, gaan we ervan 
uit dat in 2020/2021 in Parkstad 18 Skaeve Huse gerealiseerd worden.  
Extra plekken Housing First (10) 
Housing First is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor 
dakloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing van een woning de start 
is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is. 
Het verschil met opvang is dat bij Housing First mensen direct van de straat een woning krij-
gen, met daarbij (in het begin) veel begeleiding; het betreft vooral cliënten die slecht gedijen 
in een grote opvangsituatie met veel prikkels. Kandidaten komen voor een woning van Hou-
sing First in aanmerking als zij de medewerkers van Housing First wekelijks voor een huisbe-
zoek tot hun woning toelaten en als zij een huur- en betalingsovereenkomst afsluiten, in com-
binatie met budgetteren.  
Voor de mensen die momenteel in De Klomp verblijven staan er 7 op de wachtlijst van een 
huis via Housing First. 
Intramurale voorzieningen, zoals de verschillende vormen van Beschermd wonen en WLZ 
voorzieningen 
De verwachting is dat een deel van de huidige Klomp bewoners op termijn kan doorstromen 
naar een passende intramurale voorziening. 
Intensieve samenwerking tussen LEVANTO en Leger des Heils, om daklozen zo snel mogelijk 
op de meest geschikte plek op te vangen (ook op locaties in Landgraaf en Brunssum) en van-
daaruit te werken aan herstel. 
Persoonsgerichte aanpak overlastgevenden 
Het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in een persoonsgerichte aanpak voor de cliënten van 
de Klomp die overlast geven. Deze aanpak zal voortgezet worden. 
 
Op welke criteria is gezocht? 
Criteria waarop gezocht is, zijn met name: 

• Beschikbaarheid: is het pand te koop of te huur en klopt de bestemming? 
• Bouwkundige geschiktheid gebouw: is het gebouw geschikt of geschikt te maken voor 

he beoogde gebruik? Eigen kamers, bij voorkeur met eigen sanitair.  
• Rustige ligging: ligt de locatie aan een doorgaande weg of wat meer ‘terug gelegen’?,   
• Voldoende (eigen) buitenruimte: is er een tuin/ binnenplaats waar de cliënten terecht 

kunnen? 
• Is de buitenruimte goed af te scheiden d.m.v. een hekwerk en d.m.v. groen vanaf de 

openbare weg? 
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• Afstand tot het centrum: omdat voor een groot deel van de cliënten het centrum de “na-
tuurlijke habitat” is, heeft een locatie dichtbij het centrum een voordeel, gezien de cliëntbe-
wegingen 

• Mogelijke overlast voor de buurt: hoe is de ligging van het beoogde pand t.o.v. andere 
voorzieningen? 

• Draagkracht van de buurt 
 
Welke alternatieven/locaties zijn onderzocht en wat zijn de resultaten daarvan? Op basis 
waarvan koos u voor de locatie Gasthuisstraat 35 en welke locaties vielen met welke 
reden(en) af? 
Er is een quick-scan gemaakt van beschikbare locaties. Dat heeft geresulteerd in een 
afwegingsmatrix, waarbij de locaties een score op bovenstaande criteria hebben gekregen. Op de 
laatste pagina van deze brief treft u de afwegingsmatrix. Op basis hiervan heeft het College gevraagd 
om een traject in het gaan om verder te onderzoeken of Gasthuisstraat 35 inderdaad ook na nadere 
bouwkundige en milieu-inspectie geschikt is en te verwerven is. Er is een woningcorporatie gezocht 
en gevonden om het pand te kopen en er is onderhandeld met de  eigenaar, het Bisdom. Op 16 april 
viel de beslissing van de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg om tot koop over te gaan. Op 
17 april hebben we toen direct de gemeenteraad, de buurt en andere belanghebbenden 
geïnformeerd. 
 
Sinds wanneer bent u met deze locatie doende? 
Het proces om tot alternatieven voor de Klomp te komen, loopt al twee jaar. Deze locatie kwam bij 
ons eind januari 2020 in beeld.  

 
Wij voelen ons danig overvallen om via een gemeentelijke huis aan huis flyer, een 
tweezijdig A4tje, over uw plan te vernemen. 
Dat begrijp ik. Onder normale omstandigheden zouden we u uitgenodigd hebben voor een 
informatiebijeenkomst. Door het coronavirus was dat helaas niet mogelijk. Zodra dat weer mogelijk 
is, zullen we alsnog een informatiebijeenkomst houden.  
  
Als bewoners van de Voskuilenweg mogen we als ‘directe buur’ van het voormalige 
broederklooster zondermeer kunnen verwachten als direct belanghebbenden vroegtijdig -
actief- geïnformeerd en betrokken te worden. Niet pas nadat u tot een conclusie kwam en 
zaken als kennelijk voldongen feit presenteert. 
Er is voor gekozen om dit niet te doen.  
Allereerst omdat de invulling in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Daar waar bij beoogd 
gebruik van een pand sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan gelden voor een afwijking 
daarvan uiteraard de bekende mogelijkheden van bezwaar, beroep enzovoorts. Echter daar waar 
beoogd gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan is, zoals ook in dit geval, is het zeker 
niet noodzakelijk instemming hiervoor te krijgen voorafgaande aan deze besluitvorming. En uiteraard 
wel afstemming met de omgeving te zoeken nadat het besluit is genomen. 
Daar komt bij dat de ervaring leert dat bij dergelijke voorzieningen geen enkele buurt enthousiast is 
over vestiging daarvan in hun omgeving, en er uiteraard over iedere plek ook wel opmerkingen te 
maken zijn. Wij zijn echter gehouden hoe dan ook een keuze te maken waar de voorziening wel moet 
komen. Vooraf informeren en betrekken van de buurt zou in iedere buurt voor veel onrust zorgen, 
maar als daar aan de verwachting gekoppeld wordt dat dit van doorslaggevend belang zou zijn, zou 
dit leiden tot een traject waarin er geen enkele keuze gemaakt zou worden, en de Klomp, met alle 
problemen van dien, geopend zou blijven. Wij hebben met het voltallige college onze 
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verantwoordelijkheid voor het algemeen belang genomen, uitgebreid gewikt en gewogen, en hebben 
deze locatie het meest geschikt bevonden.  
Wel willen we de buurt nu betrekken bij te nemen beheersmaatregelen, om de mogelijke overlast te 
beperken. Want ook dat is onze verantwoordelijkheid. 
Een andere meer pragmatische reden om niet eerder te communiceren, is dat de koop pas op 16 april 
definitief was. Zolang de onderhandelingen met het bisdom en het overleg met Wonen Limburg nog 
gaande waren, konden we niet communiceren zonder dit proces ernstig te verstoren.   
  
Is het bij u bekend (en zo ja hoe zou u al het reeds bestaande omschrijven) dat u beoogd 
wederom een maatschappelijke voorziening toe te voegen aan onze directe 
woonomgeving? 
U somt in uw brief de maatschappelijke voorzieningen op die in de directe nabijheid zijn. Natuurlijk 
zijn die voorzieningen bij mij bekend. In en rond het centrum van een stad is vaak sprake van een 
concentratie van voorzieningen, dat is in Heerlen niet anders. Het pand Gasthuisstraat 35 had al de 
bestemming maatschappelijke voorziening. In die zin wordt er geen maatschappelijke voorziening 
toegevoegd. 
 
Als de door u beoogde 30-tal (zwaar) verslaafde en/of onder (zware) psychische 
problemen gebukt gaande bewoners van het door u beoogde ‘Gasthuis’ uitzwermen 
bestaan er twee mogelijkheden: vanaf de Gasthuisstraat richting stadscentrum of, naar de 
andere kant, via de kinderrijke Voskuilenweg richting Molenberg.  
Dat is zo. We kunnen de mensen niet dwingen om binnen te blijven. Ik verwacht wel dat doordat de 
bewoners een eigen kamer krijgen en ze zich in de tuin kunnen ophouden, ze minder zullen 
uitzwerven over de stad. Ook zal de veel betere situatie van de voorziening leiden tot minder stress 
bij de bewoners, en dus ook tot beter gedrag. Maar de praktijk zal straks leren wat er daadwerkelijk 
gebeurt. Als er overlast ontstaat, zullen we daartegen optreden.  
In ons gesprek sprak u uw zorgen uit over het doodlopende stukje Voskuilenweg als geschikte 
dealplek. Ik heb dit onder de aandacht gebracht bij de afdeling Integrale Veiligheid en bij 
Handhaving. We gaan kijken of hiervoor beheersmaatregelen te treffen zijn.  
 
Rondom de Voskuilenweg is reeds veel veranderd gedurende de afgelopen jaren. Zo is 
station de Kissel sinds vorig jaar gesloten en zal, naar het schijnt, geheel verdwijnen. Het 
spoor aan de Mijnspoorweg, parallel gelegen aan de Voskuilenweg, zal komende jaren 
worden verdubbeld. De busverbinding over de Mijnspoorweg is inmiddels al enkele jaren 
verdwenen, het station inmiddels gesloten en men is niet voornemens om de/een 
busverbinding terug te laten komen. De directe loop- en fietsverbinding naar MSP lijkt ook 
opgeheven te worden.  
De directe loop- en fietsverbinding Molenberg-MSP wordt – voornamelijk om veiligheidsredenen – 
verwijderd. Daarvoor moet men binnenkort de nieuwe tunnel gebruiken. 
Wat de busverbinding betreft, zijn we momenteel – in het kader van de Mobiliteitsvisie – bezig met 
een quick scan van het openbaar vervoer om te bekijken welke maatregelen (extra buslijn, deelfiets/-
auto…) voor de verschillende wijken het best passen. Op basis daarvan zullen keuzes gemaakt 
worden en gaan we zo nodig in gesprek met Arriva en Omnibuzz. Overigens is de provincie het 
bevoegd gezag voor de invulling van het openbaar vervoer. 
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Een voorziening er bij waar hard- en softdrugs gebruik gedoogd worden, dealers hun 
directe klandizie bedienen en openbare orde nog meer onder druk staan zijn allerminst 
fraaie vooruitzichten. 
Er komt een hek om de voorziening en camerabewaking. Tegen dealen in de directe omgeving zal 
opgetreden worden. Er wordt een beheerscommissie Gasthuis ingesteld waar de gemeente, politie, 
Wonen Limburg, Leger des Heils en omwonenden in participeren. Op deze wijze kunnen we 
gezamenlijk van te voren overlastgevoelige plekken in kaart brengen en maatregelen treffen. Als de 
voorziening straks in gebruik genomen wordt, zal de beheerscommissie regelmatig bij elkaar blijven 
komen om mogelijk overlast met elkaar te bespreken en passende maatregelen te treffen. 
 
Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord en een deel van uw ongerustheid heb kunnen 
wegnemen. In navolging van u, zal ik een afschrift van dit schrijven zowel aan de gemeenteraad als 
aan Wonen Limburg versturen.  
  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Heerlen, 
namens dezen, 
 
Wethouder voor Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling, 
P.M.A. van Zutphen 
 
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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AFWEGING
S-MATRIX 

Ganze-
weide 125 
(Mijnzicht) 

 Gasthuis-
straat 22 
(Huize de 
Berg) 

Gasthuis-
straat 35 
(Klooster 
Broeders 
Heilige Jo-
seph) 

Beersdalweg 
62 
(naast Exo-
dus) 

Beersdalweg 110 Spoorsingel 1 Meezenbroeker-
weg 44 

Geschikt-
heid ge-
bouw 

+ + ++ ? -  
(is in gebruik door scouting en buurt-
huis) 

? ? 

Eigendom 
gebouw 

- + - ? ? ? ++ 

Ligging ++ + ++ - 0 - - 

Eigen bui-
tenruimte 

++ - ++ ? ? ? ? 

Afscheiden 
buiten-
ruimte 

++ - ++ ? -- + ? 

Afstand tot 
Centrum 

-- ++ ++ - - ++ ++ 

Mogelijke 
overlast 

-+ -+ + -+ + - -- 

Veerkracht 
buurt 

- + + 0 (geen di-
rect omwo-

nenden) 

-+ - - 

Gevoelige 
functies 

-+ -+ 
(op enige af-
stand Scou-
ting, BSO, 

Aambosveld-
flat) 

-+ 
(op enige 
afstand 

Scouting, 
BSO, Aam-
bosveld-

flat) 

--  
(Exodus) 

--  
(indien scouting en buurthuis verplaatst 

 -+) 

-- 
(Maankwartier, De 

Klomp) 

-- 
(KDV, Radar) 



 

 


