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Uitnodiging bewonersbijeenkomst omgevingsbeheer Sleep Inn
Bewonersbijeenkomst Sleep Inn

Afspraken over omgevingsbeheer

Het college van burgemeester en wethouders

Het is belangrijk om samen met u te kijken hoe

werkt aan de vernieuwing van de

we het beheer van de omgeving kunnen

daklozenopvang. In de toekomst heeft dat

organiseren wanneer we de 24 uursopvang van

gevolgen voor de nachtopvang Sleep Inn aan het

de Sleep Inn realiseren. De Tussenvoorziening

Jansveld 51.

wil afspraken maken met u en met haar gasten

Op dit moment biedt de Sleep Inn nachtopvang

over de huisregels en over het gebruik van de

aan daklozen in Utrecht. Deze locatie zal per 1

openbare ruimte.

januari 2020 omgevormd worden naar een
opvang waar gasten ook overdag kunnen

U kunt als omwonende of ondernemer

verblijven. We kijken of het haalbaar is om in de

meedenken over het beheer in de omgeving van

tweede helft van 2019 te experimenteren met

de locatie. Afspraken over de huisregels,

een kleine groep gasten. Op die manier kunnen

veiligheid, aanspreekpunt enzovoort, komen in

we alvast ervaringen op doen in de praktijk.

een omgevingsbeheerplan.

De Gemeente Utrecht en de Stichting

Wilt u structureel meepraten over

Tussenvoorziening, aanbieder van verschillende

omgevingsbeheer, dan kunt u zich opgeven voor

vormen van daklozenopvang in Utrecht, willen

de beheergroep die nu al actief is. Opgeven kan

graag met u in gesprek over de verandering van

tijdens de bijeenkomst op 8 oktober of u kunt

de nachtopvang naar 24-uursopvang, wat dat

een mail sturen naar

betekent voor u en wat dit vraagt van het

daklozenopvang@utrecht.nl.

omgevingsbeheer. Wij nodigen u hierbij uit voor
een bewonersbijeenkomst op 8 oktober.

Vernieuwing daklozenopvang

Graag aanmelden

We willen de daklozenopvang in Utrecht
vernieuwen door verschillende vormen van

U bent van harte welkom op de

opvang en begeleiding te bieden. Dat sluit beter

bewonersbijeenkomst. Wilt u de bijeenkomst

aan bij wat daklozen nodig hebben. Daarnaast

bijwonen? Stuur dan een mail met uw naam en

zorgen we voor meer privacy voor de gasten en

het aantal personen naar

voor een activiteitenaanbod in de stad. Bij deze

daklozenopvang@utrecht.nl uiterlijk voor 4

vernieuwing hoort een beschikbaarheid van

oktober.

24 uurs opvang met een eigen bed en waar
mogelijk een eigen kamer. Hierdoor hoeven

Wanneer:

8 oktober2018

mensen niet op straat te verblijven en zich te

Waar:

Zaalverhuur 7, Boothstraat 7

verplaatsen van de nacht- naar de dagopvang.

Hoe laat:

Inloop vanaf 19.00 uur

Wilt u meer over de plannen weten dan kunt u

Start avond 19.30 uur

kijken op www.utrecht.nl/daklozenopvang.

Verspreidingsgebied: Het gebied tussen de Lange Jansstraat, Predikherenstraat, Korte Lauwerstraat,
Begijnehof, Plompentorengracht (westzijde), Drift en Janskerkhof

Utrecht.nl

Een ‘gewoon’ dak boven het hoofd

Meer informatie

Onze ambitie is dat iedereen die in de stad of de regio
Utrecht woont een dak boven het hoofd heeft en een
normaal leven kan leiden. Dat houdt in dat inwoners
een woning hebben, werk en sociale contacten in hun
eigen wijk. Door problemen tijdig te signaleren, willen
we voorkomen dat mensen dakloos raken. Als iemand
toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang
met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo
snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft.
Daarbij hebben we aandacht voor de verschillen tussen
mensen: wat iemand kan en wil staat voorop. En we
hebben oog voor de omgeving: we willen een prettige
wijk voor iedereen.



Voor meer informatie kunt u een mail sturen
naar daklozenopvang@utrecht.nl.



Heeft u andere vragen over uw wijk? Dan
kunt u terecht bij wijkbureau Binnenstad,
Stadskantoor 5e etage, Stadsplateau 1,
Utrecht of via telefoon 14 030.



Heeft u vragen over de Sleep Inn? Neem
contact op met de Tussenvoorziening via
info@Tussenvoorziening.nl of het algemene
telefoonnummer: 030 234 08 19

