
 
 
Aan de voorzitter van de  
Gemeenteraad Sittard-Geleen 
Drs. G.J.M. Cox 
Postbus 18 
6130 AA  Sittard 
 

Betreft: 

Vragen artikel 37 RvO inzake problemen inloophuis Bie Zefke 

 
Sittard, 2 maart 2018 
 
 
Geacht College, 

Afgelopen oktober heeft D66 al vragen gesteld over het toegenomen aantal bezoekers van 
Bie Zefke. In uw beantwoording gaf u aan dat de toename bij u bekend is. De reden voor 
deze toename is het gevolg van de diversiteit van de bezoekers. Tevens gaf u in uw 
beantwoording aan dat de capaciteit voldoende is en de ontwikkelingen in nauw overleg 
tussen gemeente en Bie Zefke gevolgd worden.  

Vandaag bereikte ons het signaal dat de situatie bij Bie Zefke toch niet helemaal op orde is. 
Door de toename van bezoekers in combinatie met zwaardere problematiek (oa de door u 
genoemde diversiteit) is de afgelopen maanden veel spanning ontstaan. De spanning komt 
niet alleen tot uiting bij Bie Zefke, maar ook bij Moveoo en zelfs in de directe omgeving.  

Daarnaast is aangegeven door een vertegenwoordiging van Bie Zefke dat de ruimte te klein 
is om alle bezoekers te ontvangen. De winterregeling, waar u in uw beantwoording aan 
refereert, betekent in de praktijk dat mensen wel ’s nachts binnen kunnen, maar er zijn niet 
voldoende bedden aanwezig om ook daadwerkelijk te kunnen slapen. 

De locatie wordt ook als onveilig omschreven én ervaren. Een recente brandoefening heeft 
bevestigd dat in geval van een calamiteit, dit ernstige gevolgen kan hebben voor de 
aanwezigen in het pand.  

Tenslotte wordt door Bie Zefke het nauwe overleg, uit uw beantwoording, als stroperig 
omschreven.  

 

  



De fractie van D66 is van mening dat Bie Zefke een belangrijke rol vervult in onze 
samenleving en dat veiligheid van zowel bezoekers als de vrijwilligers altijd voorop dient te 
staan.  

De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het College op dit moment nog steeds van mening dat de huidige capaciteit van 
Bie Zefke voldoende is? 

Zo nee, is het College bereid om op korte termijn met Bie Zefke te onderzoeken op 
welke manier hierin ondersteund kan worden? 

 

2. Is het College bekend met de (on)veiligheid van de locatie? 

Zo nee, is het College dan bereid deze te laten onderzoeken? 

Zo ja, is het College van mening dat er sprake is van een veilige situatie? 

 

3. Indien het College van mening is dat er sprake is van een onveilige situatie, of dit uit 
onderzoek blijkt, welke maatregelen treft het College dan? 

 

4. Herkent het College de opmerking van Bie Zefke over het overleg met de gemeente? 

Zo ja, welke inspanning gaat het College dan leveren om dit te verbeteren? 

 

 

 

 
 
Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording van onze vragen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Jocelyn Engelhart       
Raadslid D66        
Raadslid.engelhart@sittard-geleen.nl   

 
Cc pers 


