Beste Burgemeester,
Uw College van Schepenen heeft onze actie van donderdagnacht 28 juli niet helemaal begrepen. In de
reacties op de artikels die verschenen in de pers wordt er vanuit Stad Gent compleet naast de kwestie
gereageerd. We lichten dus graag opnieuw even toe waarover het gaat.
1873 dak- en thuislozen, waaronder 401 kinderen in de Stad Gent.
Slechts één vraag: Wat gaat u hieraan doen, beste Burgemeester?
Het gaat hier niet om besparen, om Vlaanderen, om wat er allemaal al is, … Het is té weinig! Stad Gent
doet té weinig voor de dak- en thuislozen in de Stad. En al zeker té weinig structureel.
Tijdens het krijttekenen in de straten van Gent doorheen de nacht van 28 op 29 juli zoemde uw Stad,
werden er vragen op ons afgevuurd. Bij de start van de actie waren er een 70-tal vrijwilligers, doorheen
de nacht tekenden veel meer mensen mee. Uw burgers zijn verontwaardigd.
Wij geven uw burgers van de Stad Gent de kans om hun verontwaardiging te uiten via
https://www.rechtopbetaalbaarwonengeenenkelmensopstraat.be/
Toch even zeggen dat ook wij weten dat het woon- en welzijnsbeleid Vlaams en Federaal
georganiseerd wordt. En ja, zij doen ook té weinig. Toch draagt ook U en uw College een
verantwoordelijkheid.
In de laatste 15 jaar dat we samen als middenveld strijden tegen dak- en thuisloosheid zijn de cijfers
enkel maar gestegen. Dus dank voor de initiatieven die er zijn, vanuit de Stad en vanuit het middenveld.
Maar het is duidelijk ruim onvoldoende tegenover de sterke stijging van de afgelopen jaren. We gingen
van hooguit enkele honderden naar meer dan 1.873 dak- en thuislozen.
De structurele zaken die Stad Gent financiert voldoen niet meer. Het is té weinig en bovendien is de
dak- en thuislozenpopulatie over de jaren heen sterk veranderd en is het bestaande aanbod niet meer
voldoende. Daarnaast lopen er projecten … Deze projecten komen en gaan en zijn iedere keer
systematisch overbelast.
‘Maar er is toch het ROOF actieplan!’, zal u inbrengen. Hiermee wil Stad Gent dak- en thuisloosheid
uitroeien tegen 2040 (2040?!). Nog los van het feit dat dit enkel geldt voor daklozen mét wettig verblijf
is dit traag, té traag. De ambitie van uw Stad mag hoger!
Vraag blijft dus …
Wat gaat U beste Burgemeester vandaag doen?
Welke keuzes gaat U maken, hier en nu,
om dak- en thuisloosheid écht en structureel aan te pakken?
Groeten U: Een Hart voor Vluchtelingen – CAW Oost-Vlaanderen – Gents Solidariteitsfonds en het
ganse Gentse middenveld maar vooral de burgers van Stad Gent.

