
 

  

 

 

Verspreidingsgebied 

Omwonenden Belcampostraat 12  

Wijkbericht      Februari 2023 

 

 

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen op de 
Belcampostraat 12  
 

De gemeente Utrecht biedt vanaf 1 mei 2023 tijdelijk opvang aan maximaal 60 vluchtelingen uit Oekraïne op 

de Belcampostraat 12. Als het mogelijk is komen er ook 5 tijdelijke woonunits op het bijbehorende terrein. Het 

gaat om een periode van een jaar, met uitzicht op een jaar verlenging. Om het pand geschikt te maken voor 

tijdelijke bewoning, starten vanaf 1 maart de voorbereidende bouwwerkzaamheden. Met dit wijkbericht 

informeren wij u hierover. 

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen   
De gemeente Utrecht vangt vluchtelingen uit Oekraïne 
op en ondersteunt hen. Dat doen we omdat de 
overheid, het Rijk, dat aan ons vraagt. We zorgen voor 
goede opvang. Dit betekent zo huiselijk en veilig 
mogelijke plekken waar vluchtelingen een tijdje kunnen 
verblijven. Waar ze tot rust kunnen komen en zoveel 
mogelijk zelfstandig kunnen zijn. We proberen de 
opvanglocaties zo goed mogelijk te verspreiden over 
de wijken. En we proberen ervoor te zorgen dat de 
vluchtelingen uit Oekraïne voor langere tijd op één 
plek kunnen blijven.  
 

Opvanglocatie Belcampostraat   

We hebben een plek gevonden op de Belcampostraat 

12. Dit pand wordt ingericht voor de opvang van 

maximaal 30 vluchtelingen uit Oekraïne. Op het 

omliggende terrein worden zo mogelijk ook 5 tijdelijke 

woonunits geplaatst waar eveneens maximaal 30 

vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Voor deze 

units wordt een vergunning aangevraagd.  

De opvang start vanaf mei 2023 en loopt tot 1 mei 

2024, met uitzicht op een jaar verlenging. Het gaat hier 

met name om de opvang van vrouwen, kinderen en 

ouderen.  

De gemeente regelt de opvang en zorgt voor 

begeleiding van de mensen door een sociaal 

beheerder op de locatie. Ook is er bij het pand en 

terrein 24 uur per dag beveiliging aanwezig.  

 

Werkzaamheden pand 

De voorbereidende bouwwerkzaamheden in het pand 

en op het terrein starten vanaf 1 maart 2023. Het pand 

moet geschikt worden gemaakt voor tijdelijke 

bewoning. De huidige parkeerplaatsen op het terrein 

blijven bestaan. Uiteraard wordt geprobeerd de 

bouwoverlast voor u als buur zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

 

 

Aanmelden als vrijwilliger?  

Veel Utrechters willen zich inzetten voor de 

vluchtelingen. Misschien u ook. Dat kan op 

verschillende manieren. Meer informatie hierover vindt 

u op www.utrecht.nl/vluchtelingenoekrainehelpen  

 

Meer informatie? 

Voordat het pand in gebruik wordt genomen ontvangt 

u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst en 

rondleiding.   

 

Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u mailen 

naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl of bellen naar  

14 030.  

 

Voor andere vragen over ontwikkelingen in uw wijk 

kunt u terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn via 

leidscherijn@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. 
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