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Federatie Opvang: koudweerregeling moet nu overal ingaan
Koud weer vormt groot risico voor dakloze mensen
In Nederland leven ongeveer 18.000 daklozen1. Dat zijn personen zonder
vaste woonplaats. Koud weer vormt een aanslag op hun gezondheid en
een risico op onderkoeling en zelfs overlijden. De Federatie Opvang
roept gemeenten op om een voorbeeld te nemen aan bijvoorbeeld de
gemeente Utrecht waar vandaag de koudweerregeling ingaat voor
daklozen. Deze koudweerregeling is het gevolg van een nauwe
samenwerking tussen o.a. de gemeente Utrecht, de Tussenvoorziening,
het Leger des Heils, Stichting Dagopvang Utrecht ’t Catharijnehuis, de
politie, en de OGGZ. De betrokken partijen coördineren met elkaar de
opvang op basis van een draaiboek en treffen meerdere maatregelen om
ervoor te zorgen dat daklozen niet op straat hoeven te overnachten.
De extra maatregelen bestaan ondermeer uit extra bedden, vervoer naar de
extra koud weer locatie de Stadsbrug, het actief opzoeken en van straat halen
van dakloze mensen en het flyeren op verschillende plaatsen in de stad om
dakloze mensen te attenderen op de mogelijkheid om binnen te overnachten.
Naast de gemeenten, roept de Federatie Opvang burgers op om alert te zijn op
hoe het dakloze mensen in deze koude vergaat, en contact op te nemen met de
plaatselijke politie wanneer daklozen op straat slapen of dreigen te gaan slapen
bij vrieskou.
De winter is een periode die voor dak- en thuislozen naast de gebruikelijke
problemen extra problemen geeft door de voor hen extreme
weersomstandigheden. Bij lage temperaturen is het vanuit gezondheids-, en
humanitair oogpunt noodzakelijk extra inspanningen te verrichten om mensen
niet buiten te laten verblijven. Bevriezing van de huid kan plaatsvinden bij een
gevoelstemperatuur van –10. Een gevoelstemperatuur van –10 kan al optreden
wanneer het op de thermometer bijvoorbeeld slechts 2o C vriest. Extra
inspanningen om daklozen van straat te halen zijn dan hard nodig, dit betekent
onder meer op zoek gaan naar buitenslapers, ze naar de opvang toe begeleiden
en extra voedsel geven. Het betekent ook dat er voldoende bedden beschikbaar
moeten zijn bij de opvanginstellingen. Een goede regie op al deze activiteiten
door de betrokken partijen, zoals nu in Utrecht gebeurt, is daarbij noodzakelijk.
De gemeente is als –wettelijk vastgelegde- regisseur op de terreinen van
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang
eindverantwoordelijk voor de winterregeling. De gemeente werkt hierbij samen
met opvanginstellingen, GGD, politie en andere organisaties.
De leden van de Federatie Opvang vangen jaarlijks 68.000 mensen op.
Het gaat hierbij om alleenstaande mannen, vrouwen, jongeren en gezinnen met
kinderen.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernd Timmerman,
hoofd communicatie, tel. 06 -511 91 660
De Vereniging Federatie Opvang is de branchevereniging voor de
maatschappelijke opvang, begeleid & beschermd wonen en de vrouwenopvang.
Kijk ook op www.opvang.nl

