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Uitnodiging inloopavond over Trumanlaan 70
In het pand aan de Trumanlaan 70 k omt naast H uis van V rede een nieuwe huurder: Stichting De
Toevlucht. De gemeente, Stichting De Toevlucht en H uis van V rede organiseren op woensdag 9
ok tober een inloopavond tussen 19.30 tot 21.00 uur in H art van N oord aan de Trumanlaan 60 in
Utrecht. U bent dan van harte welkom voor meer informatie, om vragen te s tellen en in gesprek te
gaan met de huurders en de gemeente.
He t pand
De gemeente Utrecht is eigenaar van het pand

aan deTrumanlaan 70, waar vroeger de
bibliotheek zat. Het hele pand wordt sinds 2017

Sa men voor de b uurt

Huis van Vrede is een buurtkerk en
buurtcentrum met activiteiten voor bewoners van

Kanaleneiland. Huis van Vrede en de Toevlucht
willen er samen een voorziening voor de buurt
van maken, een plek die mensen bij elkaar

tijdelijk verhuurd aan Huis van Vrede. Huis van
Vrede blijft in een deel van het pand. De
Toevlucht gaat de bovenste verdieping van het

brengt en die de wijk versterkt.

huidige locatie aan de Maliebaan afloopt.

Inloopavond
Bij de inloopavond op woensdag 9 oktober zijn

pand en een deel van de begane grond huren. De
Toevlucht verhuist, omdat de huur van de

Ve rbouwing

Om het pand geschikt te maken, volgt een
verbouwing. Zo komt op de begane grond

woonruimte voor de beheerder van De
Toevlucht. Deze wordt een vast aanspreekpunt
voor buurtbewoners. Tijdens de verbouwing blijft

Huis van Vrede open. De Toevlucht trekt naar
verwachting in het voorjaar van 2020 in het

pand.

De T oevlucht
De Toevlucht biedt nachtopvang aan maximaal
24 mannen zonder geldige verblijfspapieren. De

gemeente moet voor deze groep opvang bieden.
Het gaat hierbij om mensen zonder gedrags- of

Stichting de Toevlucht, Huis van Vrede en de
gemeente Utrecht aanwezig om de plannen toe

te lichten, uw vragen te beantwoorden en met u
in gesprek te gaan.
Me e r informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Jan Braat, via telefoon nummer 14 030 of
e-mail vluchtelingenvragen@utrecht. nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest, AlMasoedilaan 188, of via telefoonnummer

14 030.

gezondheidsproblemen. Zij worden daarop
vooraf geselecteerd. De ervaring leert dat

daardoor de opvang rustig verloopt. De
voorziening is op werkdagen open tussen 20.00

uur ‘s avonds en 08.30 uur ’s ochtends en in het
weekend tot 9.00 uur.
Verspreidingsgebied:
Omgeving van Trumanlaan 70: van Churchillaan naar Beneluxlaan naar Peltlaan naar Rooseveltlaan
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