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Tijdelijke nachtopvang op de Stadsbrug voor 
kwetsbare dakloze mensen uit Oost-Europa 
 

In dit wijkbericht informeren wij u over de tijdelijke 

extra nachtopvang voor dakloze EU-arbeidsmigranten 

in het gebouw van de Stadsbrug aan de Koningin 

Wilhelminalaan 6. Hier kunnen vanaf 15 november 

tijdelijk maximaal 20 mensen opgevangen worden, die 

kwetsbaar en dakloos zijn en daarnaast binding 

hebben met Utrecht. Het gaat om nachtopvang: tussen 

18.00 uur en 08.00 uur. Deze opvang duurt tot uiterlijk 

1 april 2023. 

 

Waarom deze tijdelijke opvang?  

Er komen mensen uit Oost-Europa om in Nederland te 

werken, zogeheten arbeidsmigranten. Zij krijgen vaak 

onderdak aangeboden in combinatie met werk. Helaas 

lukt het niet iedereen om dat werk en onderdak te 

behouden: bij het verliezen van hun baan verliezen 

mensen vaak ook hun onderdak. We zien een deel 

van deze groep in Utrecht op straat. We willen de 

meest kwetsbare mensen uit deze groep opvangen, 

begeleiden en zorgen dat ze een beter bestaan 

krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met medische 

problemen.  

 

Dat betekent dat we samen met maatschappelijke 

organisaties uit de stad bepalen welke mensen het 

meest kwetsbaar zijn en een slaapplaats krijgen.  

 

Koudweerregeling  

De locatie de Stadsbrug is ook de plek waar mensen 

die dakloos zijn opgevangen worden tijdens de 

koudweerregeling. De koudweerregeling gaat in als de 

gevoelstemperatuur 's nachts lager is dan 0 graden. 

Afhankelijk van het weer in de wintermaanden kan de 

koudweerregeling meerdere keren gelden. 

 

Om wat voor opvang gaat het? 

In de tijdelijke nachtopvang aan de Stadsbrug kunnen 

mensen overnachten, krijgen zij te eten, drinken en 

kunnen ze deelnemen aan activiteiten. De begeleiders 

gaan ook met hen in gesprek over hun toekomst in het 

land van herkomst of richting betaald werk. Overdag 

kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan 

de Nieuwegracht 92.  

 

Informatie voor omwonenden  

Tijdens de openingsuren tussen 18.00 en 08.00 uur is 

er altijd begeleiding aanwezig. De Tussenvoorziening 

zorgt zoals bij alle opvang er voor om overlast voor 

omwonenden te voorkomen. Daarnaast selecteren we 

van tevoren wie er toegang heeft tot deze 

nachtopvang om aanloop en problemen aan de deur te 

voorkomen. 

 

Heeft u vragen?   

Heeft u ideeën of vragen over het beheer, dan kunt u 

een e-mail sturen naar Jorinde Crum van de 

Tussenvoorziening: 

JorindeCrum@tussenvoorziening.nl   

Heeft u andere vragen over deze opvang dan kunt u 

mailen naar: j.braat@utrecht.nl of bellen via 

telefoonnummer 030-2862 884. 

 

Overige vragen over uw wijk of buurt?  

Heeft u andere vragen over uw wijk of buurt? Dan kunt 

u contact opnemen met het wijkbureau door te mailen 

naar zuidwest@utrecht.nl of bellen via 

telefoonnummer 030-286 14030. 
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