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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Pilot logeerwoning voor huishoudens in een crisissituatie. 
 
Inleiding 
Steeds vaker bevinden gezinnen zich in een acute situatie, waarin zij geen geschikte (veilige) 
huisvesting hebben. Iedereen kan in zo’n situatie terecht komen.  Bijvoorbeeld: een gezin wordt 
plotseling dakloos. Of er is sprake van huiselijk geweld en een time-out is nodig om escalatie te 
voorkomen. Lukt het een gezin niet om zelf tijdelijk onderdak te vinden bij bijvoorbeeld familie, dan 
is er voor deze gezinnen vaak niet snel een geschikte woning beschikbaar.  
In december 2018 is bij wijze van pilot een logeerwoning geopend voor gezinnen die zich in een 
dergelijke acute situatie bevinden.  Deze pilot doet de gemeente Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek 
samen met Leystromen. In deze notitie informeren wij u over deze logeerwoning. 
 
 Informatie 
Het in Hilvarenbeek gevestigde logeerhuis is bedoeld voor gezinnen uit één van de drie gemeenten 
die een  acuut huisvestingsprobleem hebben én zelf - in hun eigen netwerk - geen alternatief 
onderdak kunnen vinden. In de woning is slechts ruimte voor één gezin. Een zorgvuldige afweging 
welk gezin de logeerwoning echt nodig heeft, wordt bepaald door de zorgcoördinatoren van de drie 
gemeenten. Een gezin kan 3 maanden in de logeerwoning verblijven. In deze periode wordt er door 
alle partijen gewerkt aan een duurzame oplossing. Eventueel kan de verblijfsduur met maximaal 3 
maanden worden verlengd. 
Met de logeerwoning kunnen we inwoners snel een plek bieden om tot rust te komen en te werken 
aan verbetering van hun situatie. Het voordeel is dat deze tijdelijke woning in de eigen 
woonomgeving is. Dichtbij familie en vrienden, werk en school. Het normale leven kan dan zoveel 
mogelijk doorgaan. 
 
 Vervolg  
 De pilot duurt 1 jaar. Eind 2019 vindt er een evaluatie plaats. 
 
Communicatie 
Leystromen is bij buurtbewoners van de logeerwoning op bezoek geweest om hen te informeren 
over de komst van het logeerhuis. De reactie van bewoners was niet negatief. Daarnaast is voor 
buurtbewoners een informatieavond gehouden en een informatiebrief opgesteld.  
Op deze manier hopen we op begrip van de buurtbewoners. Bij de evaluatie zullen ook zeker de 
buurtbewoners betrokken worden. 


