
De komst van de dag/nachtopvang maakt iedereen onzeker. Niemand 
weet precies wat de gevolgen zullen zijn. Angsten en vooroordelen 
krijgen vrij spel. De een voorspelt nog grotere rampen dan de ander. 
Kinderen zouden niet meer veilig zijn, onze eigendommen worden 
bedreigd; is het niet door vervuiling, verloedering en vandalisme dan is 
het wel door diefstal. En zelfs al gebeurt er helemaal niets, dan nog gaat 
de waarde van ons onroerend goed als bij toverslag naar beneden. 
Harde bewijzen heeft niemand, maar de stemming is wel gemaakt. 
 
Nu krijg ik van het bestuur van mijn VVE Parkeergarage de oproep om 
mij te verzetten tegen wijziging van het bestemmingsplan. 
 
Het bestaansrecht van de VVE is volgens mij: zorgen voor een goed 
beheer en onderhoud van de garage in het belang van de bewoners. Ik 
ben van mening dat het niet de taak is van de VVE om zich te bemoeien 
met wat er in de buurt gebeurt. 
Zeker niet als er geen enkel verband is aan te tonen tussen het 
buitengebeuren en de situatie binnen de garage. 
 
Ik zet me niet af tegen mijn buren. Zij maken zich oprecht zorgen en dat 
zij daar aandacht voor vragen is terecht. Zelf ondervind ik ook overlast in 
de buurt: zwerfvuil, hangjeugd, lawaai, noem maar op. Maar dat is voor 
mij geen reden om de dak/thuislozenopvang onmogelijk te maken. Dat is 
een probleem van toezicht en handhaving waar zeker ook aandacht voor 
moet zijn. 
 
Ik ben met iedereen eens dat de dak/thuislozenopvang moet voldoen 
aan de beroemde 7 B’s. Ik verwacht dat daar hard aan wordt gewerkt en 
ik verwacht van de gemeenteraad en van de wijkraad dat die daar 
kritisch op toezien. Met name de buitenruimte van de INGbank laat te 
wensen over. Mijn voorstel is dat de gemeente zorgt voor een 
buitenruimte aan de kant van de Leidsevaart, een vlonder of een terras 
boven het water, zodat de bewoners en gebruikers van het pand daar 
rustig buiten kunnen zitten. 
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