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Noodopvang voor asielzoekers aan ’t Goylaan 
 

De gemeente Utrecht gaat, in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, per november voor 5 maanden 

ongeveer 120 asielzoekers opvangen in een leegstaand kantoorpand aan ’t Goylaan 1-7. Het pand is 

beschikbaar voor noodopvang van asielzoekers tot 1 april 2023.   

 

Noodopvang voor asielzoekers 

De staatssecretaris heeft gemeenten dringend 

gevraagd om noodopvang te regelen voor 

asielzoekers. Zij zijn nu in het aanmeldcentrum in Ter 

Apel of in andere crisisopvangplekken in het land. De 

omstandigheden zijn vaak slecht doordat er te veel 

mensen zijn en te weinig voorzieningen. De gemeente 

wil met deze noodopvang helpen om asielzoekers op 

een zo goed mogelijke manier op te vangen. Dit 

kunnen mannen, vrouwen en gezinnen zijn. 

 

Pand ’t Goylaan 1-7 

Dit leegstaande kantoorpand wordt ingericht voor de 

opvang van asielzoekers voor 5 maanden. Eerder 

werden asielzoekers tijdelijk opgevangen in andere 

locaties in Utrecht. Die zijn niet meer beschikbaar. De 

gemeente heeft in de stad verschillende locaties 

onderzocht. Deze plek bleek het meest geschikt voor 

de noodopvang.  

 

Het pand is snel geschikt te maken voor opvang. De 

eigenaar van het pand is van plan het om te bouwen 

naar woonstudio’s en is daarover in gesprek met de 

gemeente. In de tussentijd staat het pand nog leeg. 

Voor die periode heeft de eigenaar het aangeboden 

aan de gemeente. We kunnen op 3 verdiepingen 

slaapvertrekken inrichten voor maximaal 6 personen. 

Op de begane grond komen douchecabines en 

wasbakken en een ruimte voor eten en ontspannen. Er 

is geen geschikte keuken in het pand, daarom komt er 

catering. Het pand wordt aangepast aan de eisen van 

de brandweer en de GGD. De mensen kunnen er dan 

veilig verblijven. 

 

De gemeente Utrecht regelt de opvang en zorgt dat er 

altijd mensen zijn die de asielzoekers begeleiden. Ook 

is er bij het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig 

en de politie houdt de omgeving goed in de gaten. 

 
Welkom in Utrecht   
Mensen in de opvang mogen dagbesteding of 
vrijwilligerswerk doen. Via Stichting Welkom in Utrecht 

worden activiteiten aangeboden. 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 ’t Goylaan 1-7 

organiseert de gemeente Utrecht een inloopavond op 

24 oktober van 18.00 tot 20.30 uur. 24 oktober valt in 

de herfstvakantie, maar we willen u graag snel de 

mogelijkheid bieden om vragen te stellen.  

 

Begin november nodigen we u nogmaals uit voor een 

inloopavond. U kunt dan ook vragen stellen en zien 

hoe de noodopvang er uitziet. U ontvangt daarvoor 

een aparte uitnodiging.  

 

De inloopavond is op ’t Goylaan 1-7 in Utrecht.  

Op deze avond beantwoorden medewerkers van de 

gemeente en de locatiemanager 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.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

vluchtelingenvragen@utrecht.nl of bellen naar 14 030. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75 Utrecht, via 

zuid@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 

14 030. 

 
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Brasemstraat, Baarsstraat, 

Blankvoornstraat, Jutphaseweg (tussen Hoendiepstraat en nr 245), 

Meervalstraat, Snoekstraat, Salamanderpad, Socrateslaan 2, 

Verlengde Hoogravenseweg (tussen Brasemstraat en Het Raafje), ’t 

Goylaan (tussen kanaal en Julianaweg) 

(zie ook achterzijde)  
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