Aan: College van B&W gemeente Maastricht
Maastricht, 16 feb. 2017

Betreft: Besluit m.b.t. verhuur schoolgebouw Capucijnengang 10
Geacht college van B&W,
Per 8 feb. 2017 is de huur voor onze ruimte in het Citycenter opgezegd. Een mogelijk nieuwe
lokatie is het schoolgebouw aan de Capucijnengang 10. Ik zou u dan ook willen verzoeken om met
spoed een besluit te nemen m.b.t. verhuur van dat gebouw.
8 Feb j.l. hebben de initiatiefnemers, stichting buurtnetwerk 6211 en stichting Samen Onbeperkt,
aan de gemeente een concept “Het bloed kruipt…Natuurlijk !” gepresenteerd, waarin wordt
voorzien in de zekerheid voor 15.000 EUR/ jaar huur-inkomsten door partners als Jupiter-Zorg en
het Leger des Heils. Daarnaast verdere concentratie op buurtzorg in brede zin (sociale armoede) ,
waarbij met name de coordinatie van zorg onder bewoners op buurt-niveau en afstemming van die
zorg-behoeften met gemeente kern van een uitdaging zijn om samen de zorg voor de toekomst
zowel top-down als ook bottom-up efficient in te richten.
Helaas lijkt het tekort van 15.000 EUR aan huur-inkomsten nu een onoverbrugbare barriere voor
de start van een experiment (zie ook mail, 15 feb j.l van dhr. Reiters), waarbij we als buren samen bottom-up, ook tot een passende organisatie voor een toekomstige buurtnetwerk willen komen.
Gedetailleerd inzicht in de te vermijden zorg-kosten (middels WOB), politieke druk of pers zijn voor
mij, na 20 jaar vrijwilligerswerk in mijn buurt, geen opties meer om te komen tot een beter
“onderhandelings”-resultaat. Ik vraag u dan ook om eenduidig commitment uit te spreken voor
onze door-start middels een besluit over de verhuur van het schoolgebouw en samen voor 1
januari 2018 te komen tot een oplossing voor een mogelijk tekort aan huur-inkomsten. Een kwestie
van onderling vertrouwen, waarbij ik voor de initiatiefnemers geen rol zie in het spel tussen
betrokken “markt”-partijen.
Bij voorbaat dank
Met vriendelijke groet
Maria Essers

