Artikel 37 vragen van GroenLinks over de huisvesting van de rechtswinkel in Gulpen.

Mechelen, 5 februari 2014
Geacht College,
Vandaag ontvingen wij in afschrift, de brief van de Stichting Rechtswinkel Heuvelland gericht
aan Traject over niet nagekomen beloftes over de huisvesting van de Stichting in Gulpen.
Tevens ontvingen wij de mail die hierover naar de gemeente en raad gestuurd is.
De feiten in beide documenten spreken voor zich. De betreffende stukken zijn bijgevoegd.
Als GroenLinks hechten wij er zeer aan dat de laagdrempelige rechtshulp binnen onze
gemeente goed gewaarborgd is en blijft. Voor laagdrempeligheid is nabijheid zeer belangrijk,
in 27 jaar is iets opgebouwd, dat nu door gebrek aan huisvesting dreigt te verdwijnen. Dit kan
en mag de gemeente Gulpen-Wittem niet laten gebeuren, temeer daar door grote leegstand
in Gulpen, ook van overheidsgebouwen (zoals het voormalige postkantoor)
huisvestingsproblemen van een zo belangrijke instantie niet zouden mogen voorkomen.
Vandaar onze vragen ex art. 37
1 Is het college het met ons eens dat de Stichting Rechtswinkel Heuvelland van zodanig
belang is voor onze gemeente dat aan deze ongewenste situatie zo spoedig mogelijk een
einde moet komen?
2 Is het college bereid per direct contact op te nemen met Traject, om er voor te zorgen dat
laatstgenoemde haar beloften nakomt, en de stichting zo spoedig mogelijk weer huisvesting
verleent?
3 Mocht het gevraagde onder 2 niet direct tot het gewenste resultaat leiden, is het college
dan bereid om de stichting een gelijkwaardig alternatief te bieden?
4 Is het college bereid, gezien de urgentie van dit geval deze vragen zo spoedig mogelijk te
beantwoorden of beter nog per direct te zorgen voor een goede oplossing in deze zaak?

Met vriendelijke groet,

Marion van der Kleij
Fractievoorzitter GroenLinks

Geachte gemeenteraadsleden en mevrouw de griffier,
Het is inmiddels bijna zes maanden geleden (12 augustus) dat Stichting Rechtswinkel Heuvelland
haar spullen uit het gebouw aan de Willem Vliegenstraat 4 heeft gehaald. De bedoeling was, hier zijn
door Trajekt toezeggingen over gedaan, om begin september in het nieuwe gebouw (Willem
Vliegenstraat 17) aan de slag te gaan. Tot op heden zitten wij in Gulpen-Wittem zonder huisvesting,
na 27 jaar de mensen uit de omgeving te hebben geholpen. In de bijlage vindt u de meeste recente
brief naar Trajekt, waar wij van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Het ontbreekt het Heuvelland nu dus aan laagdrempelige rechtshulp, waar in het huidig klimaat wel
vraag naar is. Graag zien wij ook dat de raad zich hier actief mee gaat bemoeien en kijkt of er via de
gemeente een oplossing gevonden kan worden, vandaar deze e-mail.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens het bestuur,
Jeroen Peerboom
Algemeen Bestuurslid

Trajekt Heuvelland
T.a.v. mw. J. Eurlings-van Kooten
Postbus 312
6200 AH Maastricht
PER GEWONE POST

Gulpen, 3 februari 2014

Geachte mevrouw Eurlings-Van Kooten,

Hoewel wij het appreciëren dat Trajekt Heuvelland (hierna: Trajekt) thans tracht de
rechtswinkel te betrekken bij de nieuwe invulling van de voormalige ruimtes van de
gemeente, staat e.e.a. haaks op de afspraken die wij vorige jaar met Trajekt hebben gemaakt.

Vóór ons vertrek in augustus 2013 bestond immers reeds overeenstemming tussen partijen
dat de rechtswinkel per september 2013 diverse ruimten in het nieuwe pand (aan de Willem
Vliegenstraat 17 te Gulpen) van Trajekt zou gaan huren, onder dezelfde voorwaarden als
voorheen. Enkel de toegangspasjes zouden nog voor de rechtswinkel besteld hoeven
te worden. Nu vernemen wij – na maanden door Trajekt aan het lijntje te zijn gehouden –
plotseling via u dat Trajekt voornemens is de gemaakte afspraken niet na te komen.
Wij vragen ons dan ook af waarom u van mening bent dat er geen ruimte beschikbaar is.
Onze behoeften zijn wellicht meer bescheiden dan u denkt, en daarnaast merken wij op dat
wij in het verleden veelvuldig over onze specifieke behoefte aan ruimten en overige
faciliteiten hebben gecommuniceerd en dat er zijdens Trajekt nimmer sprake was van
onoverkomelijke bezwaren. Sterker nog, zoals hierboven reeds vermeld heeft Trajekt ons
reeds gebruik van ruimtes in het pand aan de Willem Vliegenstraat 17 toegezegd.

Stichting Rechtswinkel Heuvelland is een vrijwilligersorganisatie die zich 27 jaar lang
belangeloos heeft ingezet voor de zwakkeren in de samenleving. De rechtswinkel was ook al
27 jaar huurder van het pand aan de Willem Vliegenstraat 4, en daarmee van Trajekt (dan
wel diens rechtsvoorgangers). Op de website van Trajekt wordt gesteld: "we zijn er voor
iedereen, van peuter tot oudere." Even verderop wordt er opgemerkt: "vrijwilligers spelen
een belangrijke rol in het werk van Trajekt. Zonder hen kunnen we ons werk niet
waarmaken." Wrange woorden, want wij kunnen onze klanten uit Gulpen en omstreken op
dit moment niet meer ondersteunen. Voorts kunt u zich wellicht voorstellen dat veel van
onze vrijwilligers, na jarenlange inzet, eraan beginnen te overwegen om te stoppen. Ze

beginnen het vertrouwen te verliezen dat de rechtswinkel op korte termijn weer in Gulpen
haar deuren voor bezoekers kan openen. Zo kan er in onze optiek niet met vrijwilligers
worden omgegaan, zeker niet als deze al jaren actief zijn.

U begrijpt dat wij ronduit teleurgesteld zijn in het handelen van Trajekt en wij zullen zeker
niet akkoord gaan met nóg langdurigere vertragingen. Wij verzoeken, en voor zover nodig
sommeren wij, Trajekt dat zij haar toezegging als hierboven vermeld gestand doet en ons per
ommegaande toegang verschaft tot de beloofde ruimtes in het pand aan de Willem
Vliegenstraat 17, althans met een concreet voorstel komt inhoudende dat Rechtswinkel
Heuvelland uiterlijk per 1 maart 2014 haar deuren in Gulpen weer kan heropenen (zonder
dat dit overigens tot meerkosten voor de rechtswinkel zal leiden).

Naar aanleiding van de toezegging van Trajekt dat wij het pand aan de Willem Vliegenstraat
17 zouden mogen betrekken, hebben wij in de afgelopen periode kosten gemaakt
(aanpassing website, visitekaartjes, posters, verhuizing, etc.). Mocht Trajekt aan
bovenvermelde sommatie geen gehoor geven, dan zullen wij zonder nadere aankondiging
overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. Hiertoe stellen wij Trajekt reeds nu
aansprakelijk voor de door ons geleden en nog te lijden schade. Verder zullen wij in dat
geval geen mogelijkheid onbenut laten om deze kwestie onder de aandacht van zowel de
media als de politiek te brengen.
Wij gaan akkoord met uw voorstel om op korte termijn overleg te voeren om voornoemde
situatie minnelijk op te lossen. Hiertoe verzoeken wij u om binnen 1 week na dagtekening
dezes aan ons een aantal data en tijdstippen te doen toekomen, waarop u beschikbaar bent
voor overleg.

Een kopie van dit schrijven is tevens aan de Gemeenteraad gestuurd.
Wij vertrouwen op een spoedige reactie uwerzijds.

Namens het bestuur van Stichting Rechtswinkel Heuvelland,

mr. J.J. Peerboom, Algemeen bestuurslid

