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College van B. en W. van de gemeente 's-Hertogenbosch  
Postbus 12345  
5200 GZ 's-Hertogenbosch 

Betreft: Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers 

’s-Hertogenbosch 31 augustus  2016 

Geacht College, 
  
Wij een groep bewoners inclusief bestuur zijn enigszins verrast en overvallen door de 
berichten in het Brabants Dagblad over de sluiting van de noodopvang voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers in Boschveld. Wij hadden wel wat signalen 
opgevangen over mogelijke sluiting maar gingen ervan uit dat deze zaak eerst met 
ons besproken zou worden. 

Wij hebben het betreffende raadsvoorstel met de bijlagen bestudeerd. Daarbij kregen 
wij de indruk, dat de afspraak met ons als wijkraad een belangrijk argument is, om de 
noodopvang op de locatie Parallelweg op 31 december 2016 te sluiten.  

Het valt te prijzen, dat het College deze afspraak met ons wil nakomen. Dat gebeurt 
niet altijd. 
Echter in onze ogen is er op dit moment geen goed alternatief en wij vinden dan ook 
dat de noodopvang aan de Parallelweg voorlopig gehandhaafd dient te blijven.  

Daarmee is er een nieuw scenario 2a welke goedkoper is dan scenario 2.  
Wij hebben hiervoor de volgende argumenten. 

1. Gemaakte afspraken bezien in het licht van de voorgeschiedenis. 
De panden van de Parallelweg 53-56 zijn door de gemeente aangekocht in het kader 
van de herstructurering Boschveld. Oorspronkelijk ging men uit van sloop. Er kwam 
een wijziging in het Masterplan en ons is gevraagd of deze panden enkele jaren 
gebruikt konden worden voor bepaalde ex-delinquenten. Wij hebben toen met de 
gemeente duidelijk afspraken gemaakt over het soort ex-delinquenten die daar 
gehuisvest zouden worden. Echter de gemeente heeft zich niet aan die afspraken 
gehouden en zonder overleg meerdere ex-delinquenten buiten de afgesproken 
categorieën  geplaatst, waarvan 1 die voor veel overlast in de wijk heeft gezorgd.  
Dat was voor ons reden om te pleiten voor sluiting van deze panden voor bijzondere 
huisvesting en overgaan tot "normale"huisvesting. Op ons is echter door het College 
toen een beroep gedaan om deze panden te bestemmen voor een selectie van 
uitgeprocedeerde asielzoekers (vrouwen met kinderen, mannen en vrouwen met 
medische indicatie). Wij zijn daarmee akkoord gegaan onder bepaalde voorwaarden 
n.l. evaluatie na 1 jaar, tussentijdse terugkoppeling over wijzigingen en gang van 
zaken en een periode van 3 jaar. Dat laatste was ingegeven door de gedachte dat de 
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herstructurering tegen die tijd ook dat gebied bereikt zou hebben en dat dan ook een 
andere wijk van de stad in aanmerking zou komen voor vestiging van deze 
noodopvang. 
Wij hebben in de afgelopen jaren geen overlast ondervonden van de bewoners van 
deze panden. Met een aantal van hen zijn contacten op de BBS en de 
fietswerkplaats. Als er wel bij de gemeente overlast gemeld is, dan komen die 
klachten van het naastgelegen pand, dat begin dit jaar verbouwd is en waar volgens 
ons zo'n 6-8 Polen zijn gehuisvest, die ook tot overlast zijn van de bewoners van de 
noodopvang. Voor deze huisvesting loopt volgens ons pas op dit moment een 
procedure.  

2. Sluiting zonder dat er een goede oplossing is, is geen goed voorstel. 
Vooral de zin "Vanwege de afspraak om de noodopvang te beëindigen in Boschveld, 
kunnen we het gesprek tussen staatssecretaris Dijkhoff en de VNG / gemeenten niet 
langer afwachten" legt de zwarte Piet enigszins bij ons. Wij vinden - en daar gingen 
wij 3 jaar geleden ook vanuit- dat de noodopvang zou blijven, zo lang er landelijk 
geen oplossing is. Die is er volgens ons op dit moment nog niet. Als gevolg daarvan 
komen de betreffende bewoners eind van dit jaar op straat te staan, dan wel worden 
zij verwezen naar elders waar de kwaliteit van de opvang nogal te wensen overlaat. 
Reeds de aankondiging daarvan heeft bij hen tot extra stresssituatie geleid, wat wij 
ervaren hebben in onze contacten met hen. 
 Wij kunnen nog heel wat andere argumenten aandragen op grond waarvan 
handhaven van de huidige opvang aan de Parallelweg de voorkeur verdient boven 
de in het raadsvoorstel geschetste scenario's. 

Wij verzoeken u dan ook dringend om met ons in gesprek te gaan op welke wijze en 
onder welke voorwaarden deze noodopvang aan de Parallelweg de komende 
maanden en jaren (afhankelijk van de ontwikkelingen bij het Rijk) kan voortgezet 
worden. Daarbij dient ook betrokken te worden onze meermalen geuite wens, dat wij 
niet alleen door het College benaderd worden voor het oplossen van humane doelen, 
maar dat het College ook komt met voorstellen, die de sociale. economische 
structuur van Boschveld versterken. 
Sluiting per 31 december 2016 op grond van dit raadsvoorstel is in onze ogen niet 
aanvaardbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het  Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld 

Selma Kromhout   Ton Joore

 adres:  ’s-Gravesandestraat 13 
  5223 BR  ’s-Hertogenbosch 
 e-mail: info@obboschveld.nl 
 giro: NL03 INGB 0003274686 
  t.n.v. Onafhankelijk   
 Buurtplatform Boschveld


