
Bij deze de aan en opmerkingen over verwarde personen. 

Wat gebeurd er allemaal en wat is er goed? We beginnen met het woord verwarde personen, dit 
hebben we al in een eerder stadium proberen aan te passen, maar wij vinden “onbegrepen 
personen” beter op zijn plaats. 

Ondergetekende heeft informatie ingewonnen vanuit een Bewonerscommissie De Toerist en een 
zeer moeilijk geval in de Laurentiusbuurt en het oprichten van een organisatie die deze personen wil 
begeleiden in Midden-Limburg. 

Te beginnen met het appartement De Toerist: Een appartement vol met zgn “rugzakjes” , het lijkt er 
rustig, maar het gebouw heeft een achterstand met onderhoud, overleg is diverse malen 
geprobeerd, maar  wordt moeilijk, wel contactpersonen, die regelmatig schrijven dat er geen respect 
is voor elkaar. Men durft elkaar niet aan te spreken. En gezien de problematiek moet men hier veel 
meer toezicht houden, dan nu gebruikelijk is, vooral in de uren, die normaal voor het slapen zijn 
gereserveerd. 

Onderstaand een passage uit het verslag van december 2017, HR wil wel, maar Wonen Limburg blijft 
achter : veb de sessies Creatieverij, niets meer vernomen! 

Het bestuur van de Huurdersraad heeft in het overleg BHR/BWL het signaal afgegeven 
aandacht te willen besteden aan het thema ‘bijzondere doelgroepen’, (zoals verwarde 
personen, moeilijk plaatsbare huurders, woonwagenbewoners) en hier ook iets van een 
training aan te koppelen. Vanuit Wonen Limburg is de suggestie gedaan om te kijken of 
aangesloten zou kunnen worden bij sessies van de “Creatieverij”  die Wonen Limburg voor 
haar medewerkers organiseert. 
 
Veel last hebben vooral de appartementen indien iemand daar een appartement heeft 
gekregen en niet doet zoals men gewend is in een maatschappij, huurders verhuizen zelfs 
en de problemen worden steeds groter, door een gezamenlijke aanpak van BC,  
Gemeenteorganisatie en justitie is dit een succes geworden en de “verwarde persoon” moest 
het appartement verlaten. 
 
In buurten deze personen te plaatsen is het bijzonder ongeschikt dit in dorpen te doen, 
meestal zonder begeleiding. Wij hebben ook veel overleg om tot een bepaalde organisatie te 
komen, lees onderstaand bericht 
 

Samenwerking van 7 middenlimburgse gemeente en de woningcorporaties. Is er voor mensen die niet 
in staat zijn om via reguliere weg zelfstandig te kunnen wonen. Uitstroom van beschermd wonen naar 
zelfstandig wonen.  

Individueel hadden diverse zorgpartijen afspraken met corporaties hierover. Vanaf nu gaat dit via 1 
loket. De gemeentes hebben 2 ketenregisseurs benoemd die dit gaan doen. Brengen een advies uit en 
bespreekt eea met corporatie die voor huisvesting gaat zorgen. Planning was 1 april, maar AVG gooit 
roet in het eten. Hierover vinden nog gesprekken plaats. 

Zo als u leest veel kan er gedaan worden:  

 Oprichting van organisatie, die plaatsing en begeleiding gaan verzorgen en coördineren voor 
7 Limburgse Gemeenten. 

 Toewijzing plannen en niet voor ons gevoel, maar gedaan wordt, zonder afspraken. 
 Tijdelijke verhuur met afspraken invoeren. 

Voor deze Wim van Kruchten Huurdersraad Wonen Limburg 


