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Tijdelijke winteropvang Zeehaenkade opent 1 
december  
 

 

In dit wijkbericht informeren wij u over de opening van 

de extra tijdelijke winteropvang  in het gebouw van het 

Leger des Heils aan de Zeehaenkade 30. Deze 

opvang is bedoeld voor kwetsbare mensen die dakloos 

zijn. De gemeenteraad heeft 9 november 2022 

besloten om deze extra tijdelijke winteropvang zo snel 

mogelijk te organiseren. Dit betekent dat hier vanaf 1 

december 2022 tot 1 april 2023 maximaal 28 mensen 

tijdelijk worden opgevangen.  

  

Onlangs ontving u van ons hierover ook een 

wijkbericht waarin wij u informeerden over deze 

tijdelijke extra opvanglocatie. De gemeenteraad heeft 

nu besloten deze opvang gedurende de 

wintermaanden permanent open te stellen, 

onafhankelijk van de (gevoels)temperatuur. We willen 

daarmee verdere gezondheidsschade voor deze vaak 

zeer kwetsbare doelgroep voorkomen. 

 

Waarom deze extra tijdelijke winteropvang?  

Op dit moment is het erg druk in de daklozenopvang. 

Ook zijn er veel mensen in Utrecht die geen recht 

hebben op opvang maar wel dakloos zijn. Denk aan 

arbeidsmigranten uit Oost-Europa en mensen die 

ongedocumenteerd zijn.. Deze komen niet in 

aanmerking voor de opvang op de reguliere locatie: de 

Stadsbrug. Het college heeft daarom besloten tot een 

tijdelijke extra opvang aan de Zeehaenkade 30 voor 

(medisch) kwetsbare mensen die dakloos zijn.  

Ook komen er nog 20 extra plekken permanente 

winteropvang in de Stadsbrug aan de Koningin 

Wilhelminalaan 6. 

 

Om wat voor opvang gaat het? 

In de tijdelijke winteropvang aan de Zeehaenkade 

kunnen mensen overnachten, krijgen zij te eten, 

drinken en kunnen zij douchen. Overdag kunnen zij 

terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de 

Nieuwegracht 92.  

 

 

Informatie voor omwonenden  

In het gebouw gaan de reguliere activiteiten van het 

Leger des Heils ook door. Dit zijn de reclassering en 

de arbeidsmatige activering. De winteropvang is open 

tussen 18:00 en 8:00 uur. Tijdens deze uren is er altijd 

begeleiding aanwezig. Het Leger des Heils doet wat 

nodig is om eventuele overlast voor omwonenden 

zoveel mogelijk te beperken.   

 

Heeft u vragen?   

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

een e-mail sturen naar 

rachel.van.leeuwen@legerdesheils.nl.  

Heeft u andere vragen over deze opvang dan kunt u 

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

telefoonnummer 030 286 2884 

 

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 14 030. 
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