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DOORSTROMING Aantal woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang waarschijnlijk verdubbeld naar 100

Housing Parkstad succesvol
door Marcel de Veen
HEERLEN – De proef in Parkstad
om mensen uit de maatschappelijke opvang door te laten stromen naar huurwoningen, slaat
aan. Het aantal beschikbare woningen voor deze doelgroep
wordt verdubbeld naar honderd.

Housing Parkstad, zoals het project
heet, bestaat sinds begin 2013 en
richt zich op cliënten van onder
meer psychiatrische centrum Mon-

driaan, het Leger des Heils en het
Blijf van mijn Lijf Huis in Heerlen,
dak- en thuislozen, zwerfjongeren,
mensen die uit de gevangenis komen en (ex-)verslaafden.
Door hun problemen komen deze mensen meestal niet in aanmerking voor een woning en maken
daarom vaak gebruik van maatschappelijke opvang, waar ze de
noodzakelijke begeleiding krijgen.
Housing Parkstad biedt hun sinds
ruim anderhalf jaar de kans om de
24-uurs zorg achter zich te laten en

een nieuwe start te maken in een
eigen huurwoning. Ze krijgen, als
dat nodig mocht zijn, daarbij ook
weer begeleiding.
Door deze proef wordt de doorstroming in de opgang verbeterd.
Projectleider Vivian Gorissen
zegt dat inmiddels 54 personen geplaatst zijn, voornamelijk in Heerlen en Landgraaf. Bovendien is er
een wachtlijst.
„Je mag gerust zeggen dat het
aanbod in een behoefte voorziet.
Ons voorstel is dan ook dat het hui-

dige aantal van vijftig woningen komend jaar wordt uitgebreid naar
honderd. Ik verwacht dat daarmee
ingestemd wordt.”
Binnen Housing Parkstad werken woningcorporaties als Weller,
Heem Wonen, Wonen Zuid en wonen Limburg samen met de gemeenten in de regio. Gemeenten
en corporaties zorgen ook voor de
financiering.
Ook bij uitbreiding van het aantal woningen blijft de procedure gelijk. Bij een ‘match’ tussen een

cliënt en een woningcorporatie
wordt de verhuisdatum gepland en
kan het zelfstandig wonen beginnen.
In het eerste jaar zijn er vier momenten waarop wordt bekeken
hoe de zaken lopen. Als dat nodig
is, dan is bijsturing mogelijk.
Het totale aantal mensen in de
regio Parkstad dat momenteel gebruik maakt van de maatschappelijke opvang is moeilijk vast te stellen. Maar het loopt zeker in de honderden.

