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Open huis tijdelijke noodopvang voor
asielzoekers aan ’t Goylaan
De gemeente Utrecht gaat per november voor 5 maanden circa 120 asielzoekers opvangen in een leegstaand
kantoorpand aan ’t Goylaan 1-7. Het pand is tijdelijk beschikbaar voor noodopvang van asielzoekers tot 1
april 2023. U bent van harte welkom om op 8 november de locatie te bekijken.
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.

Open huis
U bent welkom op dinsdagavond 8 november op ’t
Goylaan 1-7 in Utrecht om van 18.00 tot 20.30 uur om
de tijdelijke locatie te bekijken. Op deze avond kunt u
een rondleiding door het gebouw volgen en
beantwoorden de locatiemanager en 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.

Pand ’t Goylaan 1-7
Dit leegstaande kantoorpand wordt ingericht voor de
opvang van asielzoekers voor 5 maanden. Eerder
werden asielzoekers tijdelijk opgevangen op andere
locaties in Utrecht. Die zijn niet meer beschikbaar.
Deze plek bleek snel beschikbaar en geschikt te
maken voor de noodopvang.

Welkom in Utrecht
Mensen in de opvang kunnen meedoen met
dagbesteding of vrijwilligerswerk doen. O.a. via
Stichting Welkom in Utrecht worden activiteiten
aangeboden voor volwassenen en kinderen. Ook als
zij kort in de stad zijn.

De eigenaar is van plan het pand op termijn om te
bouwen naar woonstudio’s en is daarover in gesprek
met de gemeente. In de tussentijd staat het pand nog
leeg en heeft de eigenaar het pand aangeboden aan
de gemeente.
De gemeente Utrecht organiseert de opvang en zorgt
dat er altijd begeleiding is voor de asielzoekers. Ook is
er in het pand 24 uur per dag beveiliging aanwezig die
samen met de politie de omgeving goed in de gaten
houdt.
Op 3 verdiepingen zijn slaapvertrekken ingericht voor
maximaal 6 personen per vertrek. Op de begane grond
zijn douchecabines en wasbakken geplaatst en is een
ruimte om te eten en te ontspannen. Er is geen
geschikte keuken in het pand, daarom wordt er voor
eten gezorgd. Het pand is aangepast aan de eisen van
de brandweer en de GGD.

Wilt u meer weten over wat deze organisatie doet, kijk
dan op www.welkominutrecht.nu. Wilt u meedoen of
zelf wat organiseren? Vrijwilligers zijn van harte
welkom! Geef het door via info@welkominutrecht.nu
Oproep
Er komt een appgroep met omwonenden en de
locatiemanager. Wilt u deelnemen aan deze appgroep
en namens de omwonenden contact onderhouden met
de locatiemanager over signalen uit de buurt? Meld u
dan tijdens het open huis bij ons, dan voegen we u toe
aan deze appgroep. Daarna kunt u zich ook nog
aanmelden via dit nummer: 06 8101 4354.
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 telefoonnummer 14 030.
(zie ook achterzijde)

Utrecht.nl

We kregen tijdens de inloopavond van 24 oktober
vragen van omwonenden. Hieronder vindt u antwoord
op een aantal van deze vragen.

Kunnen wij 24 uur per dag iemand bellen als er iets
aan de hand is?

’t Goylaan 1-7

Ja. U kunt altijd contact opnemen met de locatie via
het nummer 06 - 8101 4354. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar vanaf het moment dat de asielzoekers
er zijn. U kunt ook overdag even langslopen bij de
opvanglocatie.
Of u kunt contact opnemen met de wijkagent, Ugur
Bilginer, via 0900 – 8844.
Is er zichtbare beveiliging rond de locatie?
Ja. Er is 24 uur per dag beveiliging op locatie. U zult
hen ook zien rondlopen rondom de locatie. Ook komt
de wijkagent regelmatig langs.
Hoe zorgen jullie dat de buurt leefbaar blijft?
Leefbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van iedereen. Ook van de mensen in de opvang
locatie. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag binnen
en buiten de locatie, en ook bijvoorbeeld over
zwerfafval. De locatiemanager en beveiligers zullen
hier actief op toezien.
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