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Geen extra huizen
voor asielzoekers
Geen extra huizen
HUISVESTING Gemeenteraad Gulpen-Wittem neemt motie niet over

door René Willems

GULPEN – Gulpen-Wittem maakt
voorlopig geen extra woningen
vrij voor vluchtelingen. Een mo-
tie van oppositiepartij Groen-
Links om op korte termijn met
een actieplan te komen, heeft
het gisteravond niet gehaald.

Volgens GroenLinks-raadslid Jack
Cremers is er in het Heuvelland
een groot tekort aan sociale wonin-
gen. De druk op de woningmarkt
wordt door de toestroom aan asiel-
zoekers alleen maar groter. Daar-
door vist ook ‘onze eigen jeugd’
achter het net.

Cremers pleit voor een verrui-
ming van het aanbod aan sociale
woningen. Door nieuwe huizen te

bouwen, of door bijvoorbeeld
kloosters te verbouwen.

Een meerderheid van de raad
ziet daar niets in. Roel Ronken van
de fractie Franssen noemt de mo-
tie ‘sympathiek, maar niet reëel’.
Hij vindt bovendien dat Gulpen-
Wittem met zijn eigen asielzoekers-
centrum al voldoende doet: „Op
dat punt kunnen veel gemeenten
aan ons een voorbeeld nemen.”

Ook de andere gemeenten in het
Heuvelland zijn terughoudend als
het gaat om extra woonruimte
voor asielzoekers. Eijsden-Margra-
ten onderzoekt dat nog, laat de ge-
meente weten, maar heeft nog
geen concrete voorstellen.

Valkenburg aan de Geul heeft de
minister eerder laten weten dat er
geen gebouwen zijn voor de op-

vang van minimaal vierhonderd
asielzoekers. Nu de minister die
norm heeft verlaagd, wordt daar
opnieuw naar gekeken, aldus de ge-
meente. Sociale woningen zijn niet
beschikbaar.

In Meerssen heeft de raad on-
langs schoorvoetend een motie van
oppositiepartij Kijk aangenomen
waarin de gemeente uitspreekt dat
zij openstaat voor ‘kleinschalige op-
vang van asielzoekers’ als de minis-
ter daar nadrukkelijk om vraagt.

Maastricht zoekt met spoed
woningen voor statushouders die
nu in het asielzoekerscentrum in
Limmel verblijven. Honderd vluch-
telingen krijgen daar binnen enkele
weken eigen woonruimte, heeft
wethouder Gerdo van Grootheest
toegezegd aan de gemeenteraad.


