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Noodopvang voor asielzoekers in Sporthal
Hoograven
Om de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te ontlasten, is in de gemeente Utrecht
ruimte gemaakt om maximaal 100 asielzoekers op te vangen in de Sporthal Hoograven op de Verlengde
Hoogravenseweg in Utrecht. Deze sporthal is tot 1 augustus klaar voor noodopvang. Hier kunnen
asielzoekers op een menselijke manier worden opgevangen.
Aanleiding voor deze vluchtelingenopvang is het
klemmende verzoek van het Rijk aan de
veiligheidsregio’s om per regio 200 crisisplekken in te
richten voor asielzoekers. Deze mensen zijn nu nog op
de centrale aanmeldlocatie van het Centraal
Opvangorgaan Asielzoekers (COA) in Ter Apel.
Gemeente Utrecht zorgt binnen de regio voor 100
opvangplekken. Dit kunnen mannen, vrouwen en
gezinnen zijn.
Omdat verwacht wordt dat zonder deze hulp de
situatie in Ter Apel verergert, wil de gemeente Utrecht
deze hulp bieden.
Sporthal Hoograven
De sporthal in Hoograven wordt nu ingericht voor de
opvang van deze asielzoekers voor 1 maand. Eerder
werden asielzoekers opgevangen in andere locaties.
Maar deze zijn niet meer beschikbaar.
De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een sporthal,
omdat hier al douches en toiletten zijn, en voldoende
ruimte om van elkaar gescheiden ruimtes in te richten.
Deze sporthal is daarnaast ook goed te beheren en
heeft weinig gebruikers in deze periode.
In de ingerichte ruimtes in de sporthal komen onder
andere bedden te staan. Daarnaast wordt er een
ruimte ingericht waar deze mensen kunnen eten en
ontspannen. De sporthal voldoet aan de eisen van de
brandweer en de GGD.
De gemeente Utrecht coördineert het dagelijkse reilen
en zeilen in de sporthal. Ook is bij de sporthal 24 uur
per dag beveiliging aanwezig.

Welkom in Utrecht
Mensen in de opvang mogen dagbesteding of
vrijwilligerswerk doen en zijn vrij om naar buiten te
gaan. Via Welkom in Utrecht kunnen deze
asielzoekers aan activiteiten meedoen. Deze
organisatie coördineert vraag en aanbod van
activiteiten om asielzoekers en Utrechtse vrijwilligers
en initiatieven uit de stad samen te brengen. Ook als
mensen kort in de stad zijn.
Wilt u meer weten over wat welkom in Utrecht doet,
kijk dan op www.welkominutrecht.nu. Wilt u meedoen
of wat organiseren? Vrijwilligers zijn van harte welkom!
Geef het door via info@welkominutrecht.nu
Inloopavond
Voor bewoners uit de omgeving van de sporthal
organiseert de gemeente Utrecht een inloopavond in
Sporthal Hoograven. Op deze avond beantwoorden
medewerkers van de gemeente uw vragen. U kunt op
deze avond langskomen wanneer het u uitkomt. Wij
horen graag of u erbij bent. U kunt zich aanmelden via
vluchtelingenvragen@utrecht.nl. Deze avond is op
maandag 27 juni van 18.00 tot 20.30 uur.
Adres: Verlengde Hoogravenseweg 203 in Utrecht.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u mailen met
vluchtelingenvragen@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, via
zuid@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer
14 030.

Verspreidingsgebied Wijkbericht: Baarsstraat,
Brasemstraat, Forelstraat, Jutfaseweg (van
Socrateslaan tot Roerstraat), ’t Goylaan (tussen
Jutfaseweg en Verlengde Hoogravenseweg),
Snoekstraat, Verlengde Hoogravenseweg (tot
Julianaweg), Zeeltstraat

