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Tijdelijke noodopvang vluchtelingen aan
Keulsekade
De gemeente Utrecht biedt vanaf eind mei opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne op een opvangboot die is
gelegen aan de Keulsekade ter hoogte van het parkeerterrein van Jacobs Douwe Egberts (JDE). Op zondag 1
mei zal de opvangboot aanmeren op deze locatie waarna enkele weken nodig zijn om de boot en kade gereed
te maken voor de komst van de vluchtelingen. De vluchtelingen verblijven hier volgens planning een periode
van maximaal 12 maanden (tot 1 mei 2023). Met dit wijkbericht informeren wij u hierover.
Aanleiding
Elke dag zien we schrijnende beelden van de oorlog in
de Oekraïne: mensen die in korte tijd alles kwijt zijn
geraakt en op de vlucht zijn geslagen. Dit heeft ook
impact op ons land en onze stad. De opvang en
begeleiding van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen is
de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Utrecht wil
als stad van mensenrechten bijdragen aan veilige en
humane opvang van vluchtelingen in Nederland.
Op dit moment is niet duidelijk hoeveel vluchtelingen
uit Oekraïne naar Nederland en naar Utrecht komen.
In Utrecht streven we ernaar zo snel als kan 800
plekken langdurig beschikbaar te hebben. Omdat het
gaat om opvang die ook enige tijd kan duren, zoeken
we naar zo huiselijk en stabiel mogelijke plekken.
Geschikt voor het verblijf van zowel volwassenen als
kinderen, met privacy, goede sanitaire voorzieningen
en dagbesteding.
Van Jaarbeurs naar noodopvang
In de Jaarbeurs is een hal met circa 370 veldbedden
ingericht voor de eerste crisisopvang van maximaal 1
of 2 nachten. Hierna krijgen mensen tijdelijk onderdak
in gastgezinnen of hotels in (regio) Utrecht. Deze vorm
van opvang is bedoeld voor korte duur. Locaties als de
Keulsekade, waar mensen meer zelfstandig kunnen
wonen, zijn voor de langere termijn.
Opvanglocatie Keulsekade
Aan de Keulsekade ter hoogte van het parkeerterrein
van Jacobs Douwe Egberts is een geschikte plek
gevonden voor het opvangen van vluchtelingen in een
opvangboot. Op de achterzijde van het wijkbericht
vindt u een plattegrond met de precieze locatie. Er
kunnen circa 200 mensen verblijven op de
opvangboot. De Oekraïense vluchtelingen kunnen hier
vrijwel zelfstandig wonen en het gaat hierbij met name
om vrouwen, kinderen en ouderen. Met het oog op de
veiligheid van onder meer de kinderen aan boord
Verspreidingsgebied
Directe omgeving Keulsekade

wordt een extra inventarisatie gedaan of er
aanvullende maatregelen op de boot nodig zijn.
Medewerkers van De Tussenvoorziening dragen zorg
voor de begeleiding van de mensen die hier gaan
wonen.
Initiatieven voor vluchtelingen
Veel Utrechters willen zich inzetten voor de
vluchtelingen. Misschien u ook. Dat kan via
www.utrecht.nl/vluchtelingenoekrainehelpen
Hier vindt u een uitgebreid overzicht.
Aanmelden als vrijwilliger
Bij VluchtelingenWerk (www.vluchtelingenwerk) en
Rode Kruis (www.rodekruis.nl) kunt u zich aanmelden
voor vrijwilligerswerk.
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 10 mei a.s. organiseert de gemeente van
19.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor
omwonenden. Deze bijeenkomst vindt plaats op de
opvangboot langs de Keulsekade. Het verzoek is om u
hiervoor vooraf aan te melden via
vluchtelingenvragen@utrecht.nl
Informatie en contact
Meer informatie over de opvang van vluchtelingen in
Utrecht vindt u op www.utrecht.nl/vluchtelingen.
Vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u mailen
naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.
Als u na ingebruikname van de opvangboot vragen of
opmerkingen heeft over de opvanglocatie aan de
Keulsekade kunt u contact opnemen met De
Tussenvoorziening via info@tussenvoorziening.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West via west@utrecht.nl of
telefoonnummer 14 030.
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