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Aan:

gemeenteraadsleden, alle maatschappelijke organisaties rond dak- en
thuislozen, en de burgers van de stad Purmerend.

Onderwerp: open brief, huisvesting nachtopvang dak- en thuislozen.

Purmerend, 8 februari 2018,
Geachte dames en heren raadsleden,
Komende maandagavond staat het onderwerp dak- en thuislozen op uw agenda. Als
Rooms Katholieke kerkgemeenschap in Purmerend onderhouden we al enige jaren
contacten met dak- en thuislozen en de organisaties die zich met deze doelgroep bezig
houden.
Het afgelopen jaar was een hoopvol jaar. Ondanks bestuurlijke problemen binnen de
Opvang Purmerend is het gebouw in de Zeevangstraat open gesteld voor de dagopvang,
met een natuurlijke overgang naar de nachtopvang. De nachtopvang concentreert zich
momenteel rond de woning aan de Wagenstraat. Over deze woning maken wij ons grote
zorgen.
Het staat bij een druk en klein winkelcentrum en kantoorpanden met verschillende
invullingen. Het is een prestatie dat in dit huis 18 mensen opgevangen kunnen worden.
Het roept daarbij tegelijkertijd de volgende vragen op:
- Wat is de status van dit pand? Is het een woonhuis, een (nacht)pension?
- Als het een (nacht)pension is, aan welke voorwaarden moet dit pand voldoen en
voldoet het aan deze eisen?
- Bij grote calamiteit, denkt bijvoorbeeld aan een brand: waar zijn dan de
nooduitgangen, de brandtrap en hoe komen 4 mensen van de zolderetage in
veiligheid??
- Is het beeld van de Wagenweg als nachtopvangplek de stad wel waardig?
- Is het uw opvatting dat de waardigheid van dak- en thuislozen in een dergelijke

-

verblijfsomgeving wordt geëerbiedigd en waar de begeleiding bestaat uit 2
beveiligers?
Zou het geen uitdaging en de ambitie moeten zijn om het gebouw aan de
Zeevangstraat om te vormen tot een 24/7 voorziening voor de dak- en thuislozen
van de stad Purmerend.

Een voorziening, die op een adequate manier gerund wordt door deskundigen en
vrijwilligers zodat er tijdelijk gewoond en verbleven kan worden, waar de koffie
altijd klaar en warm staat en waar het veilig is.
Is dit nieuw? Nee, adequaat! Kijk naar wat al jaren lang door het Leger des Heils
wordt gedaan op dit gebied. Het is aan ons en alle maatschappelijke groeperingen om
er zorg voor te dragen dat stad Purmerend een nachtopvang voor dak- en thuislozen
een gerespecteerde en waardevolle plaats krijgen. De stad verdient het. Dit in de
wetenschap dat de opvang van dak- en thuislozen een structurele zaak.
Als dit wordt gerealiseerd, hoeven dak- en thuislozen niet doelloos en hopeloos door
de stad te lopen en warmte of een droge plek te zoeken in winkelcentra, bibliotheek,
ziekenhuis, gemeentehuis, voor zover zij niet de toegang tot deze gebouwen is
ontzegd.
Onze bekommernissen met de dak- en thuislozen, mensen veelal gekweld door het
leven, echtscheiding, faillissement, burn-out, lichamelijk of psychisch defect, zullen
blijven. Het is wat we vanaf oorsprong ook doen: kwetsbare mensen nabij zijn.
Wij vragen u om de unieke mogelijkheid, geboden door het gebouw aan de
Zeevangstraat met spoed maximaal te gebruiken.
Wij roepen de maatschappelijke organisaties betrokken bij de opvang van dak- en
thuislozen in Purmerend ook op met voortvarendheid te werken aan de
totstandkoming van een 24/7 centrum voor opvang dak- en thuislozen in Purmerend
door financiën en personeel op elkaar afstemmen. Dat moet lukken!
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