Kort verslag informatieavond over
de tidelike woonvoorziening aan
de Sportlaan 600
Woensdag 17 oktober 2018, Restaurant PEX,
Evert Witemaweg 5

In het pand aan Sportlaan 600, in het voormalige pand van het Juliana
Kinderziekenhuis, komt tidelik – voor een periode van twee jaar – een
woonvoorziening voor mensen die op dit moment geen eigen dak boven hun
hoofd hebben.
De gemeente wil de opvang en begeleiding van daklozen in de stad verbeteren. Een grote groep
mensen verblift nu noodgedwongen in de nachtopvang of de noodopvang, omdat er geen
andere passende (vervolg)huisvesting is. De gemeente realiseert daarom de komende jaren
nieuwe, kleinschalige woonvoorzieningen verspreid over de stad. Dat is dit voorjaar besloten
door de gemeenteraad en vervolgens vastgelegd in het coalitieakkoord van het nieuwe college.
In de tussentid worden 90 mensen tidelik opgevangen in het pand aan de Sportlaan. Het gaat
om ongeveer 40 vrouwen en 50 mannen. De toekomstige bewoners worden zorgvuldig geselecteerd, onder andere op of zi zelfstandig kunnen wonen. De toekomstige bewoners hebben
bivoorbeeld geen actieve verslaving en vertonen geen verward gedrag. De bewoners krigen
professionele begeleiding bi zaken als huisvesting, fnanciën en het vinden van werk, studie of
een andere dagbesteding. Het voormalig JKZ aan de Sportlaan 600 is in gebruik voor tidelike
bewoning vanaf eind december 2018 voor een periode van 2 jaar.

Toelichting wethouder Van Alphen
Wethouder Bert van Alphen biedt allereerst zin excuses aan voor de late uitnodiging voor deze
avond. Hi licht toe waarom en hoe het college in de komende vier jaren de voorzieningen voor
dak- en thuislozen gaat verbeteren. Dat is in het belang van alle Hagenaars. Het leegstaande
Juliana Kinderziekenhuis biedt een mogelikheid om mensen die al meer zelfstandig kunnen
wonen te laten doorstromen vanuit de nachtopvang van de Kessler Stichting aan de De la
Reyweg. De mensen die nu in de noodopvang aan de Zilverstraat overnachten kunnen dan naar
De la Reyweg, waar ze humaner kunnen worden opgevangen. Ongeveer drie weken geleden is
hierover na overleg met het Haga Ziekenhuis beslist en is het proces gestart om de omwonenden te informeren. Dat is de reden dat de uitnodiging zo kort voor deze avond is uitgegaan. De
wethouder kan zich voorstellen dat het vooruitzicht op 90 nieuwe buurtbewoners vragen en
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Vragen omgeving
Bliven de zorgfuncties van het Haga Ziekenhuis op de Sportlaan
bestaan?
Ja, een deel van de zorgfuncties, w.o. nierdialyse, blift gehandhaafd in het ziekenhuis.
Wordt de eventuele overlast gemeten?
Standaard wordt alle overlast in het stadsdeel per wik
gemeten. De geregistreerde overlastmeldingen van 2018,
gezamenlik met de data van de politie vormen de nulmeting.
Toekomstige overlastmeldingen kunnen daarmee vergeleken
worden. Zo kan de handhavingsorganisatie (en stadsdeel)
nagaan of de overlast toeneemt. Belangrik is om de meldingen
via 14070 te doen. Er komt een verantwoordelik manager voor
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