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In tegenstelling tot wat wethouder Marleen Damen (PvdA) in een brief aan de
commissie Onderwijs en Samenleving meldt, zijn er wel degelijk signalen dat
ongedocumenteerde asielzoekers sinds de sluiting van de bed-, bad- en
broodvoorziening (BBB) op straat leven. ,,We hebben herhaaldelijk aan de bel
getrokken’’, zegt Tamara Breton van diaconaal centrum De Bakkerij. ,,Maar we
worden niet serieus genomen.’’
Vertegenwoordigers van organisaties als De Fabel, De Bakkerij en
Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) zijn woest op de wethouder vanwege de
brief waaruit het Leidsch Dagblad donderdag citeerde. Zij menen dat de wethouder
een loopje met de waarheid neemt, hen niet serieus neemt en schijnheilig gedrag
vertoont. ,,Ik neem niet snel het woord ’liegen’ in de mond, maar zou dat hier wel
moeten doen’’, zegt voormalig huisarts en oprichter van GIL Kea Fogelberg.

Protest
Onder protest van flink wat
organisaties en particulieren werd de
opvang aan het Maansteenpad in De
Mors op 1 mei gesloten. Per 1 juli is de
gehele voorziening dicht. Dat
gebeurde vanwege landelijk beleid. De
vluchtelingen waren vanaf dat moment
aangewezen op de Landelijke
Vreemdelingen Voorziening (LVV) in
Rotterdam. Daar was flink wat protest
tegen. Diverse organisaties
waarschuwden dat veel van de
illegalen op straat zouden belanden,
omdat er geen heil te verwachten is
van de LVV.
© Foto Hielco Kuiper

Desondanks weigerde de gemeente de beslissing te herzien. Illegalen die zich bij
stichting De Binnenvest meldden om de nacht onder een dak door te brengen,

werden weggestuurd. ,,De Binnenvest vangt alleen Nederlanders op en mensen
met een verblijfsvergunning, maar in coronatijd zouden er volgens landelijke
richtlijnen ook niet-gerechtigden mogen slapen’’, zegt Breton. ,,De gemeente
Leiden hanteerde in tegenstelling tot andere gemeenten zelfstandige criteria,
waardoor oud-BBB’ers buiten de boot vielen.’’
Teken
Alleen dat al had voor wethouder Damen een teken moeten zijn dat ze op straat
zouden leven. Daarnaast is in overleggen steeds aangegeven dat oud-BBB’ers op
straat leven. Fogelberg: ,,De LVV is een wassen neus en biedt geen enkele
oplossing. Vier van de dertig zijn daarheen gegaan, elf komen nog dagelijks bij de
Fabel, de Bakkerij of bij mij. Wij hebben dit verteld in het laatste overleg met de
wethouder en haar ambtenaren. We hebben afzonderlijk van elkaar verteld dat het
een drama is. Dat is inmiddels al weer dik een maand geleden.’’
Nog voordat de notulen van dat overleg naar de betrokkenen verstuurd zijn, komt
Damen met haar brief dat er geen signalen zijn dat illegalen op straat
leven. ,,Daarmee negeert ze ons gewoon. Bovendien is het procedureel gewoon
fout en humanitair gezien beledigend.’’
Stijgende verbazing
Marre den Toonder van de Fabel herkent zich ook niet in het beeld dat Damen
schetst. ,,Met stijgende verbazing heb ik het artikel gelezen. ,,Hoeveel signalen
moeten wij geven, voordat de wethouder dit rapporteert aan de raad? Mensen
slapen misschien niet elke nacht op straat - soms liggen ze bij iemand uit hun
netwerk op de bank - maar wel regelmatig. Het is heel makkelijk om te zeggen dat
mensen zich niet melden. Maar ze mogen zich niet melden als ze niet eerst naar
het LVV zijn geweest. Dan draai je de boel om.’’
Den Toonder voelt zich gebruikt voor politieke spelletjes en spreekt van een
vertrouwenskwestie. ,,Keer op keer hebben we gezegd dat we geïnformeerd willen
worden en dan moeten we in de krant lezen dat de wethouder deze brief gestuurd
heeft. En dat voordat wij de notulen van ons overleg hebben gekregen, laat staan
dat we die goedgekeurd hebben. En dat heb ik het nog niet eens over het LOO
(Leids Ongedocumenteerden Overleg red.). Daar is nog niets over afgesproken,
terwijl Damen beweert dat we vier keer per jaar samenkomen.’’
Schijnheilig
Fogelberg noemt het schijnheilig van Damen om over het LOO te beginnen. ,,Ze
betrekt ons niet in haar beleid. We kunnen van mening verschillen, maar dit is raar
gedrag. Ze sluit ons uit. En GIL bestaat al meer dan 25 jaar hè? Wij zijn een speler
in het veld. Dit is gemeen en beledigend.’’

Intussen is de werkdruk van de diverse organisaties door de sluiting van de BBB
flink toegenomen. ,,We werken ons het leplazerus sinds de sluiting’’, zegt
Fogelberg. ,,De een is nog zieker dan de andere. Ik ben alleen maar brandjes aan
het blussen. Vandaag (donderdag red.) had ik nog vier patiënten: twee met PTSS,
eentje met suikerziekte en een met kanker. Die mag gelukkig nog tot 1 oktober
2020 in de opvang verblijven. Maar daarna?’’

