Aan het college van Burgermeester en wethouders.
p/a Griffie
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Betreft : Art.40 vragen nav de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger Des Heils naar gebouw
nachtopvangvoorziening aan de Kromhout/Kasperspad te Dordrecht.

Dordrecht ,24 oktober 2018

College van Burgemeester en Wethouders
Geachte college,

Op 19 oktober 2018, hebben wij via het AD kennisgenomen van het bericht dat het Leger Des Heils de
dagopvanglocatie aan de Dubbeldamseweg-Noord aan het einde van dit jaar wil gaan sluiten en te verplaatsen
naar de locatie aan het Kromhout/Kasperspad, waar onder meer ook de nachtopvang zit.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen aan het college.
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Klopt het bericht in het AD mbt de verhuizing van de dagopvang Leger Des Heils naar de
nachtopvanglocatie van Leger Des Heils aan het Kromhout.Kasperspad te Dordrecht?
Wanneer heeft het college kennis genomen van deze ontwikkeling/verhuizing?
Welke rol heeft de gemeente op zich genomen in dit proces?
Als GroenLinks-fractie zijn wij uitermate verbaasd om zo’n belangrijke ontwikkeling, die binnen de
samenleving sociaal-maatschappelijke vragen oproept cq onrust veroorzaakt, uit de krant te moeten
vernemen. Mogelijk dat wij deze informatie gemist hebben, maar waarom bent u met deze
informatie niet eerst naar de gemeenteraad gekomen? En bent u het met ons eens dat u op deze
manier de gemeenteraad buiten spel heeft gezet?
Heeft het college c.q. Leger Des Heils overleg gevoerd met de buurtbewoners omgeving
Kromhout/Kasperspad over deze verhuizing? Zo ja? Wanneer heeft dat plaatsgevonden, Zo nee,
waarom niet?
Hoeveel personen maken op dit moment gebruik van de dagopvang aan de DubbeldamsewegNoord en is het de verwachting dat al deze personen zullen meeverhuizen naar de nieuwe
dagopvanglocatie aan de Kromhout/Kasperspad?
Hoeveel personen verblijven er momenteel in de nachtopvang aan de Kromhout/Kasperspad?
Waar bestaat op dit moment concreet de overlast uit die zich op of omgeving de dagopvang aan de
Dubbeldamseweg-Noord en de nachtopvang aan de Kromhout/Kasperspad plaatsvind?
Welke maatregelen gaat het Leger Des Heils en/of de gemeente nemen om de overlast te doen
beperken in-en omgeving de opvanglocatie aan de Kromhout/Kasperspad?
Is het college met ons eens dat het gebied rondom de opvanglocatie Kromhout/Kasperspad met
meerdere opvanglocaties, een gokhal en een coffeeshop zowel voor de omwonenden als voor de
gebruikers van de opvanglocatie kwetsbaarheden met zich meebrengt, waardoor het evenwicht in
de wijk verstoort wordt.
Heeft het college overwogen om deze opvanglocaties beter te verspreiden over heel de stad? Indien
nee, waarom niet?
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