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Uitnodiging bijeenkomst verlenging noodopvang   
’t Goylaan 
 

De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan ’t Goylaan blijft twee maanden langer open, tot uiterlijk 1 juni 

2023. in dit wijkbericht informeren wij u waarom de gemeente dit heeft besloten, ondanks de eerdere 

toezegging dat de locatie op 1 april zou sluiten. Op dinsdag 7 maart om 19.00 uur vindt een 

informatiebijeenkomst op het Wijkbureau Zuid plaats om dit besluit verder toe te lichten en de toekomstige 

bestemming van het pand te bespreken.  

 

De crisisopvang van 129 asielzoekers aan ’t Goylaan 

1-7 zou tot 1 april 2023 duren. Ter voorbereiding van 

de verhuizing van de asielzoekers aan ’t Goylaan 

bleek dat er in de gemeente Zeist een locatie vrijkomt 

waar de gezinnen met schoolgaande kinderen naar 

toe kunnen verhuizen en ook langere tijd kunnen 

verblijven. De kinderen die nu naar de middelbare 

school gaan kunnen daardoor naar dezelfde school 

blijven gaan. Deze locatie in Zeist is op 1 april nog niet 

beschikbaar, maar wel in de loop van mei. Daarom 

heeft de gemeente besloten de noodopvang aan ’t 

Goylaan te verlengen tot uiterlijk 1 juni 2023. 

 

Pand ’t Goylaan 1-7 

De plannen van de eigenaar het pand om te bouwen 

naar woonstudio’s hebben enige vertraging opgelopen. 

Hierdoor was het mogelijk de opvang van de 

asielzoekers te verlengen.  

 

Informatieavond  

We realiseren ons dat we u een toezegging hebben 

gedaan dat de noodopvang op 1 april 2023 zou 

sluiten. Daarom vinden we het belangrijk om met u in 

gesprek te gaan over de verlenging en over de 

toekomstige bestemming van het pand. U bent van 

harte welkom voor de informatiebijeenkomst op 

dinsdag 7 maart om 19.00 uur op het Wijkbureau Zuid 

aan ’t Goylaan 75. Wij horen graag of u erbij kunt zijn. 

U kunt zich aanmelden via 

vluchtelingenvragen@utrecht.nl.  

 
Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot 7 maart, 
dan kunt u altijd met uw vragen terecht via de mail: 
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 telefoonnummer 14 030.   

(zie ook achterzijde) 
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Verspreidingsgebied Wijkbericht: Baarsstraat, Blankvoornstraat, 

Brasemstraat, Jutfaseweg (tussen Hoendiepstraat en nr 245), 

Meervalstraat, Snoekstraat, Salamanderpad, Socrateslaan 2, 

Verlengde Hoogravenseweg (tussen Brasemstraat en Het Raafje),  

’t Goylaan (tussen kanaal en Julianaweg), Zeeltstraat 
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