
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bewonersoverleg nieuwbouw Café Anoniem  - 8 en 10 september (zijde 
Leopoldplein) en 15 oktober (zijde Runkst) 

 
 

1. Openingswoord (door burgemeester Steven Vandeput en Lies Jans) 
We willen als stadsbestuur iedereen een plek in onze maatschappij bezorgen. Dat is 
een taak van ieder van ons. Er is op dit moment maar één iets beslist: café Anoniem 
verhuist naar de nieuwe site aan de Oude Statie, langs de Sint-Truiderbrug. De 
invulling hiervan willen we in samenspraak met de buurt uitwerken. Daarom werd er 
ook nog geen ontwerper of studiebureau aangesteld. Dat proces zal in januari 2021 
opstarten. We willen eerst de bezorgdheden en feedback van de buren verzamelen. Zo 
kan het ontwerpbureau hier rekening mee houden.  
 
2. Welkomstwoord: schepen Lies Jans en toekomstig schepen Dymfna Meynen 
De verhuis van café Anoniem bevindt zich momenteel in een embryonale fase. Op dit 
moment ligt er een wit blad met een kader voor ons. Dat kader moet nog ingevuld 
worden. We willen de bewoners betrekken zodat de toekomstige ontwerper ook 
rekening kan houden met alle ideeën en opmerkingen die deze avonden op tafel 
komen. 
 
We beseffen dat dit een gevoelig dossier is, zeker voor de omwonenden. In je eigen 
achtertuin een thuis- en daklozenopvang, dat zorgt voor zorgen en vragen. We willen 
hier naar luisteren en ook iets mee doen.  
Café Anoniem heeft vaak te kampen met vooroordelen. We willen niet ontkennen dat 
er zich inderdaad problemen voordoen. We willen die problemen ook niet naast ons 
neerleggen. Er zijn veel vooroordelen over zo’n dagopvang: dat zijn allemaal 
drugsgebruikers, ... Er zijn inderdaad problemen, we treden hier tegen op en zullen dat 
ook in de toekomst doen. We nemen deze problematiek ernstig.   
 
Is dit project wel nodig? We zien dit als stadsbestuur als één van onze belangrijkste 
opdrachten. De grondwet voorziet ook het recht op woonst. In het OCMW-decreet staat 
dan weer te lezen dat we een menswaardig leven moeten bieden aan iedereen. We 
nemen dit serieus en willen hierin investeren. De diensten zijn ervan overtuigd dat dit 
een mooi project is voor de meest kwetsbaren van de samenleving. 
 
Waarom kiezen we voor deze nieuwe locatie, en voor een nieuwbouw? Dit is een 
belangrijk maatschappelijk project, waarbij we 1,4 miljoen euro Vlaamse subsidie 
ontvingen en 600.000 euro zelf investeren. Aan deze subsidie hangen enkele 
voorwaarden aan vast, zo moet bijvoorbeeld het gebouw in het centrum liggen. 
Daarnaast moet het gebouw binnen een bepaalde termijn, namelijk 5 jaar, gerealiseerd 
worden. We bouwen niet op de huidige locatie omdat deze niet geschikt is. Het huidige 
gebouw bestaat uit 1 ruimte waar het vaak druk is en weinig ruimte voor individuele 
hulpverlening. Er is nood aan extra ruimte voor algemeen welzijnswerk, 
straatverpleegkundige etc… Daarnaast bevindt de nachtopvang zich momenteel op de 
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site van de brandweer en politie. Ook deze werking willen we in het nieuwe gebouw 
onderbrengen. 

 
3. Woordje uitleg over Café Anoniem door Heidi, team coördinator van RIMO 

We willen jullie graag meer vertellen over wat er achter de muren van Café Anoniem gebeurt. Zo 
krijgen jullie een duidelijk beeld en kunnen we hopelijk enkele vooroordelen de kop in drukken.  
 Café Anoniem is geen café maar een ontmoetingsplaats. Het is momenteel een dagopvang. 

De kleinste groep bezoekers zijn dak- en thuislozen. Het grootste deel zijn mensen met 
andere problemen zoals verslaving, psychische problemen, eenzaamheid, financiële 
problemen…  

 Café Anoniem is een maatschappelijk project. We bereiken mensen in een kwetsbare 
positie. Je kan bij ons aan democratische prijzen eten of drinken of je mag er gewoon zijn.  

 Onze werking steunt op 5 pijlers: ontmoeten – onthaal – vrije tijd – leeraanbod - 
belangenbehartiging 

 
Heb je nog vragen voor Heidi? Je kan haar steeds contacteren:  

 
 

4. Woordje uitleg over de nachtopvang door Nadja van dienst Wijkopbouw, dak- en 
thuislozencoördinator van Stad Hasselt  en ook verantwoordelijk voor de Shelter 
We zijn in 2003 gestart met 23 dak- en thuislozen, nu zitten we over de 100. We merken dat de 
dagopvang niet toereikend is. Ze zit vaak vol, in de winter (november tot eind maart) kiezen we 
er daarvoor om ze gratis bed-bad-brood aan te bieden: dat is de Shelter, die nu op de site van 
de politie en brandweer ligt. Op dit moment zijn daar in de winter zo’n 15 bedden ter 
beschikking. We werken daarbij met een bewakingsfirma. Zij zorgen ervoor dat iedereen die 
toekomt een rustige en veilige plek krijgt. We hebben er een duidelijk huisreglement. Vanaf half 
8 ‘s avonds, moet je er bijvoorbeeld binnen blijven. De locatie die we nu hebben is gratis, maar 
niet ideaal om nachtopvang aan te bieden. Daarom verhuist de Shelter mee naar de nieuwe site.  

 
Heb je nog vragen voor Nadja? Je kan haar steeds contacteren:  

 
 
5. Woordje uitleg over de realisatie van het gebouw en de omgevingsaanpassingen door Saskia 

Sybers, diensthoofd Gebouwen 
Ons team zorgt voor de nieuwbouw van café Anoniem. We staan momenteel aan het begin van 
het bouwproces. Er zijn nog geen officiële stappen genomen. We bouwen niet alleen een nieuw 
gebouw, we pakken ook de omgeving errond aan. We willen de twee niet van elkaar 
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loskoppelen. De input van de bewoners, samen met hoe wij en alle partners het zien gaat een 
masterplan opleveren. Met de randvoorwaarden uit dat masterplan gaan we in januari naar de 
gemeenteraad en vervolgens zal de stad op zoek gaan naar een ontwerper. 

 
Eind 2022 moeten de werken starten, om zo de deadline van de subsidie te halen.  
We willen graag naar alle bezorgdheden luisteren zodat we daar een antwoord op kunnen 
bieden. We willen dat jullie op de hoogte zijn van elke stap in dit proces, en dus weten wat er 
komt vooraleer de bouwaanvraag uithangt. 
Ook de brug maakt deel uit van het openbaar domein, we horen dat daar nu veel bezorgdheden 
over zijn. Dit deel behoort ook tot het project. Mogelijke aanpassingen zijn meer verlichting, meer 
camera’s, andere groenaanleg, meer doorzicht, …  
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Vragen bij infosessies Café Anoniem  
 
1. Wordt de Shelter aan de gevangenis opgedoekt?  
Deze zal inderdaad op de nieuwe locatie gerealiseerd worden. 
 
2. Welke overlast is er nu op de huidige site?  
Er zijn voornamelijk dealers van het station die ook naar café Anoniem afzakken. In de zomer, door 
de beperkte binnenruimte, blijven de gasten vaak rondhangen en zorgen voor geluidsoverlast. We 
zijn hiervoor in gesprek gegaan met de gasten, daarnaast werd ook de politie betrokken om de 
problemen op te lossen. 
 
3. Die problemen gaan zich toch ook voordoen op de nieuwe site. En nog erger, want nu zet je ze 

in een hoek en onder een brug. Er liggen vlakbij een fietspad en twee passerellen in de buurt. 
Gaat dit niet voor onveilige situaties zorgen?  

Dat is een terechte bekommernis. Het is nu een verlaten stuk zonder sociale controle, wanneer het 
gebouw er staat zal er 24u op 24u begeleiding zijn en meer leven in de buurt. In de Shelter moeten 
de gasten ook op een bepaald moment binnen en mogen ze niet meer buiten. We zitten nu al met de 
politie aan tafel zodat er regelmatig controle zal zijn. Daarnaast zullen er ook verschillende 
contactpersonen zijn waar je als bewoners terecht kent. 
 
4. Ik woon in Runkst. Daar zijn nu al heel wat problemen door drank, drugs en andere dingen. Ik rij 

daar met mijn fiets door, en ik maak me zorgen. Gaat Runkst ook betrokken worden? 
We hebben nu niet breed kunnen uitnodigen, onder de huidige coronamaatregelen zou de groep te 
groot worden om op een veilige manier te werken. Maar dat is zeker de bedoeling. Er volgt nog een 
breder participatiemoment. We hopen dat jullie kennis ons kan helpen wat betreft ruimtelijke en 
maatschappelijke problematieken. 
 
5. Is het een optie dat de doorgang aan de Oude Statie richting de kleine ring wordt afgesloten 

zodat iedereen rond moet wandelen? 
Opnieuw een voordeel van jullie ruimtelijke kennis. We nemen dit graag mee. Het afsluiten kan 
inderdaad een mogelijkheid zijn, net zoals misschien het verbreden of herinrichten. We moeten dar 
samen bekijken wat gewenst en haalbaar is. 
 
6. Kunnen de dak- en thuislozen met al hun vragen terecht in Café Anoniem? 
Wij detecteren en verwijzen. We halen wel de hulpverlening in huis, om de drempel voor hen zo 
goed als mogelijk te verlagen.  
 
7. Wat zijn de problemen waar de bezoekers van Café Anoniem mee kampen? 
Vaak een kluwen van problemen. Weinig financiële middelen, een foute weg ingeslagen en daardoor 
aan lager wal geraakt… Vaak is het een verzameling van problemen waardoor ze in nesten geraken. 
Maar er is geen concreet profiel. Er zijn mensen die een woning hebben maar financiële problemen. 
Er zijn anderen die op zoek zijn naar ontmoeting, een invulling van hun dag. Aan de andere kant ook 
daklozen. Beter dat ze bij ons komen, dan dat ze op straat ronddwalen. 
 
8. Hoeveel personen kunnen jullie nu opvangen ’s nachts?  
Nu - door corona - 15 personen per nacht.  
 
9. Wat doen jullie als het vol is?  
De nachtopvang is nog nooit vol geweest. 
 
10. Wat als iemand zich niet aan de regels houdt?  
Dan mag die niet binnen en zoeken we een andere oplossing.  
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11. Zijn jullie een open huis?  
Voor corona was zeker iedereen welkom. Nu is Corona een beetje de boosdoener. We laten niet 
meer dan 13 personen toe. Naar de toekomst toe, willen we heel graag de buurt betrekken en 
verwelkomen.  
 
12. Voetballen ze ook bij jullie?  
Dat is niet bij café Anoniem, maar bij Hades dat zij gaan voetballen. Dit valt onder onze pijler vrije 
tijd.  
 
13. Hoe groot gaat het gebouw zijn?  
We hebben een volumestudie gedaan, maar hoe het gebouw eruit ziet, dat is nog niet duidelijk. De 
volumestudie was nodig om zeker te weten dat hetgeen we nodig hebben, realiseerbaar is op de site 
maar kan verder nog volledig anders uitdraaien. 
 
14. Is het een café?  
Neen, het is geen café. Je kan er eten en drinken, maar er wordt geen alcohol geserveerd. 
 
15. Moeten jullie een bestemmingswijziging doen?  
De ééngezinswoningen die er stonden zijn gesloopt. Het stuk grond bevindt zich in een rode zone, 
en valt dus onder woongebied. Gebouwen met openbaar nut zijn hier ook toegelaten. Er is dus geen 
bestemmingswijziging nodig. 
 

16. Gaan er tijdens de bouwwerken vrachtwagens staan aan de brug. En wat tijdens het weekend?  
Werken tijdens het weekend of buiten de reguliere uren mogen enkel per uitzondering en om 
specifieke redenen (bv. uitzonderlijk vervoer tijdens niet-spitsuren om het verkeer niet te hinderen, 
polieren van betonvloeren moet onmiddellijk, …). Van deze uitzondering worden buurtbewoners 
altijd op de hoogte gebracht.  
We proberen de werf te ontsluiten zonder openbaar domein in te nemen, we kijken daarbij ook naar 
aangrenzende percelen. Inname openbaar domein gebeurt alleen als er geen andere oplossingen 
zijn. Er zijn altijd een vast aanspreekpunt zijn voor omwonenden in geval van problemen. 
 

17. Wanneer wordt omgeving aangepakt?  
Dat masterplan is een richtinggevende schets, zeker voor toekomstige ontwikkelingen op 
privéterrein. Het openbaar domein zal wel aangepakt worden.  
 

18. Wanneer moet het gebouw operationeel zijn?  
Mei 2024. 
 

19. Vlakbij zou er geen overlast zijn,  maar verder wel? Wat is de periferie? Is dat 50m 100m, of nog 
verder weg? 

We proberen continu de vinger aan de pols te houden, te monitoren en proberen daar op in te 
zetten. Het is dus heel belangrijk dat alle problemen zo snel mogelijk gesignaleerd worden.  
Hoe kunnen we dat dan aanpakken? Wat zijn de middelen? Er is heel wat overleg. Zo staan er 
momenteel bijvoorbeeld camera’s aan Café Anoniem waardoor de politie dealers kunnen betrappen.  
In het verleden waren er problemen en we hebben actief daarop gewerkt in samenwerking met de 
politie, ongeacht waar ze plaatsvinden. 
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20. We maken ons zorgen over onze kinderen omdat er gedeald wordt in bepaalde huizen. Het 
probleem ligt niet op de site, maar op straat en de site is volgens mij niet goed gekozen. Er zijn 
al meerdere probleemlocaties in de buurt, zoals bv. het Villerspark.  

De locatie ligt vast, dat is het enige dat momenteel beslist is. Voor de invulling en de buitenomgeving 
gaan we met jullie in gesprek treden. 
 
21. Café Anoniem is klein begonnen maar veel groter geworden. Waarom 100 mensen samen 

zetten? Therapeutische spreiding? Je kan met 2 miljoen euro toch meer mensen een dak boven 
hun hoofd geven? 

Het volume van het nieuwe gebouw wordt overschat. De mensen zitten niet allemaal op hetzelfde 
tijdstip samen. Normaal zien we zo’n 50 à 60 mensen doorlopend per dag. Het is een inloopcentrum 
dat steunt op projectwerking en aanbod. We denken wel actief na over de spreiding van activiteiten. 
Een klein deel van onze bezoekersgroep is dakloos. De meesten mensen wonen, maar hebben 
verschillende problematieken.  
Groter betekent ook niet persé meer bezoekers: we voorzien een uitbreiding in oppervlakte, maar 
niet in bezoekers. Die extra oppervlakte zit vooral in gespreksruimtes, behandelruimtes, betere 
sanitaire voorzieningen, … en is nodig om de ondersteuning die er vandaag ook al is op een betere 
manier te kunnen aanbieden.  
 
22. Er komen ook ex-gedetineerden naar Café Anoniem. Hoeveel procent hervalt? 
Dat risico is er altijd, niet enkel bij Café Anoniem. Er kan geen percentage op geplakt worden. 
 

23. Eigenlijk is de capaciteit nog onvoldoende. Er mag meer aandacht komen voor deze doelgroep! 
Het perceel is groot genoeg, de vorm van het gebouw staat nog volledig vrij. De voorziene capaciteit 
van de (nacht)opvang dekt inderdaad de volledige lading niet maar we willen nog tal van andere 
projecten verder zetten en op touw zetten. Als provinciehoofdstad zijn wij een voorbeeld, en trekken 
wij ook mensen van verder aan. 
 
24. Er is nu al overlast? Appartementsblok waar gebouw door OCMW wordt gehuurd, wordt duidelijk 

gebruikt als dealerlocatie (‘het frietkot’) maar daar wordt niks aan gedaan. Tunnel is een 
probleem, worden door ‘’runners’ gebruikt maar politie kan/wil niks doen. Intussen lopen de 
inbraken op, … Misschien verergert het probleem, misschien ook niet.  

Terechte bekommernis. Preventie en politie zitten mee aan tafel omdat zij betrokken zijn. Bestaande 
problematieken zijn niet altijd bij de stad Hasselt gekend, dus ook deze horen we graag. 
Nachtopvang is geen ‘komen en gaan’. Binnen is binnen, ’s morgens worden de gasten gewekt en  
moeten ze terug buiten. Café anoniem is open van half10 tot half8. Door beide initiatieven onder 1 
dak te brengen, wordt de controle op de site en haar gasten alleen maar groter. De 24/7 bewaking 
zorgt er ook voor dat er permanent iemand bereikbaar is. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

contact 
team Café Anoniem 
Info.Cafe-Anoniem@hasselt.be 


