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Woonruimte in parochies gezocht

De provincie Limburg is op zoek naar woonruimte voor meer dan 500 statushouders. Dit zijn
vluchtelingen die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, maar voor wie nog geen
woning beschikbaar is. Het bisdom vraagt parochies met leegstaande pastorieën of andere woningen om
zich te melden.
Drie jaar geleden kwam er een enorme stroom vluchtelingen naar Europa op gang. Via het bisdom werden er in
Limburg toen tien leegstaande kerkgebouwen beschikbaar gesteld om een eerste onderdak te bieden. Van dit
aanbod hoefde uiteindelijk geen gebruik te worden gemaakt, omdat er elders noodopvang beschikbaar was.
Inmiddels hebben deze vluchtelingen een status gekregen. Daarmee mogen ze in Nederland blijven. Alleen zijn
er niet voldoende woningen beschikbaar om deze statushouders gehuisvest kunnen worden.
Iedere Nederlandse gemeente moet een bepaalde hoeveelheid statushouders onderdak verschaffen. “Maar voor
veel gemeenten is dat een groot probleem,” legt Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving uit. “Omdat er
te weinig sociale woningbouw beschikbaar is, of omdat huizen niet geschikt zijn voor de opvang van vaak
grotere gezinnen.”
Statushouders
In Limburg is oud-burgemeester Luk Winands van Brunssum namens de provincie bezig om met lokale
overheden, woningbouwcoöperaties, maar ook de Dienst Kerk en Samenleving en de werkgroep ‘Vluchtelingen
onder dak’, geschikte locaties te vinden waarin deze mensen gehuisvest kunnen worden. Vossen: “Het gaat om
mensen die regulier in Nederland mogen verblijven. Hun status als vluchteling is erkend en zij mogen hier een
nieuw leven opbouwen. Vaak gaat het om gezinnen. Ouders met kinderen die de afschuwelijke beelden van de
oorlog in hun land nog vers op het netvlies hebben staan. Maar die wel willen werken aan een nieuwe toekomst.
Een toekomst voor hun kinderen en voor hen zelf!”
Voor het opbouwen van die nieuwe toekomst is het belangrijk dat zij een veilige plek krijgen waar ze mogen

wonen. Waar hun kinderen naar school kunnen gaan en waar zij de Nederlandse taal leren en vertrouwen vinden
in hun nieuwe buren en wijk. Leegstaande pastorieën lenen zich daar vaak juist uitstekend voor. “Het mogen
ook andere woningen zijn of kerkelijke gebouwen die voor bewoning geschikt zijn,” zegt Vossen. Hij is in
gesprek met woningbouwcoöperaties die een aantal praktische zaken voor hun rekening willen nemen.
Vrijwilligers nodig
Naast woonruimte is ook behoefte aan mensen die vluchtelingen als ‘maatje’ willen begeleiden om hun weg te
vinden in de Nederlandse samenleving. Vossen: “We zoeken vrijwilligers die een helpend oor willen zijn voor
mensen in hun zoektocht in de nieuwe woon- en leefomgeving.”
Lege pastorieën/woningen
Parochies die een leegstaande woning/pastorie beschikbaar willen stellen kunnen hierover contact opnemen met
algemeen-econoom van het bisdom Frank Hamers. Wie meer wil weten over het totale projecten ‘Vluchtelingen
onder dak’ kan contact opnemen met Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving.
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