Kwetsbare jongeren worden
ondergebracht in voormalige
rna recha usseekazerne M aastricht
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De gemeente Maastricht en het Riiksvastgoedbedriif willen de

voormalige kazerne van de marechaussee inzetten als woon-,
leer- en uuerkorngeving vexlr kfiretsbare jongeren.
Het monumentale gebouw aan de Scharnerweg moet plaats gaan
bieden aan zo'n 25 tot 3O jongeren in de leeftijd van 15 tat27 jaardie
door omstandigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of die
dreigen op te lopen. Maastricht krijgt daarmee, samen met
Leeuwarden, de primeur van het landetriike pilotproject 'Skills in de

stadi waarbii voor het eerst wonen, leren, coaching en werken onder

één dak samenkomen.

lntern
De jongeren gaan, afhankelijk van hun situatie, een paar maanden of

Iangere tijd 'intern'. Ze wonen in de kazerne, volgen er praktische
opleidingen en ondenruiis, of gaan vanuit de kazerne naar hun
reguliere onderwijs- of werkplek.Zo worden ze begeleid naar een

zelfstandige woonsituatie, betere kansen op de arbeidsmarkt of een
concrete baan.
De eerste lichting jongeren gaat meehelpen bii de verbouwing,
restauratie en renovatie van de voormalige kazerne die al ruim tien

jaar leeg staat.

Ambassadeurs
De gemeente en het Riik werken samen met onderwíisinstellingen,
bedrijven en zorgaanbieders. Scholen en instanties zoals Jeugdzorg

en Trajekt zullen in eerste instantie potentiële deelnemers polsen"
Daarna is het de bedoeling dat ook de deelnemers als
'ambassadeurs' de volgende lichtingen jongeren warm maken om

zich aan te melden voor het proiect.
Op 29 augustus is er op de kazerne een informatieavond voor
omwonenden. De bedoeling is dat in september de
intentieovereenkomst getekend wordt. Rond die tiid wordt ook
bekend welke partijen precies gaan helpen invulling te geven aan het

proiect. ln het vooriaar van 2A20 zouden dan de eerste bewoners
hun intrek in het pand moeten kunnen nemen.
Eigendom

'skills in de stad' sluit aan bii een vingeroefening van het Riik om te
kijken af ze het vastgoed dat ze in bezit heeft, kan inzetten voor
rnaatschappelíike functies.Zo lang 'skills in de stad' loopt als

pilotproiect blijft de voormalige kazerne eigendom van het
Rij

ksvastgoed bed riif.

Maastricht telt zo'n drie- tot vierhonderd jongeren dÍe moeilijk aan de
bak komen omdat ze geen diploma hebben of in de problemen ziin
geraakt. ,,Die willen we zo alsnog een goede start op de
a rbeidsma rkt meegev en", zegt verantwoordel ij k wethouder Bert
Jongen.
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