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Tijdelijk gebruik Maliebaan 59-61 als 

opvangvoorziening voor mensen die dakloos zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke opvangvoorziening Maliebaan 59-61 

In dit wijkbericht informeren wij u over het 

tijdelijke gebruik van de Maliebaan 59-61 als 

opvangvoorziening voor mensen die dakloos zijn 

in de periode 12 november tot en met maart 

2021. 

 

Uitstel Jongerenhuisvesting 

U bent in juli 2020 geïnformeerd over het 

gebruik van het pand Maliebaan 59-61 voor 

jongerenhuisvesting voor 5 jaar. De geplande 

startdatum (oktober 2020) bleek helaas niet 

haalbaar. We hebben daarom afgesproken om 

het project met enkele maanden uit te stellen. 

Dit betekent dat vanaf 1 april 2021 het pand 

geschikt zal worden gemaakt voor 

jongerenhuisvesting. De eerste bewoners zullen 

dan in de loop van mei 2021 hun intrek nemen 

in het pand.   

 

Gebruik Maliebaan 59-61 voor tijdelijke 

opvangvoorziening vanaf november 2020 

Vanwege de maatregelen die nodig zijn om het 

coronavirus zo min mogelijk te verspreiden is 

het binnen de bestaande voorzieningen voor 

daklozen extra druk. Deze drukte zorgt ervoor 

dat het lastig is om iedereen op te vangen en de 

maatregel na te leven om 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden.  

Om die reden zetten wij het pand aan de 

Maliebaan 59-61 tijdelijk in als extra 

opvangvoorziening voor mensen die dakloos 

zijn. Aan de Maliebaan 59-61 willen wij 20 

mensen opvangen. Mocht het nodig zijn dan kan 

de opvang uitgebreid worden naar 28 plekken. 

De begeleiding is in handen van het Leger des 

Heils. Wij gaan het pand voor twee doeleinden 

tijdelijk gebruiken: 

• Een 24 uurs opvang in het geval van een 

gedeeltelijke lockdown of avondklok 

• Een nachtopvang voor wanneer de koud 

weer regeling (KWR) in werking treedt. 

De KWR gaat in als het volgens de richtlijnen van 

de GGD te koud is om buiten te slapen en is 

gratis toegankelijk voor alle daklozen die geen 

alternatieven hebben voor onderdak.  

In deze situaties worden gemeenten opgeroepen 

om iedereen, ook daklozen die normaal geen 

recht hebben op opvang, op te vangen.  

 

Afspraken met omwonenden  

Wanneer het pand in gebruik is als opvang is er 

altijd begeleiding aanwezig evenals beveiliging. 

Dat betekent in het geval van een lockdown 24/7 

en in het geval van nachtopvang tijdens de uren 

dat het pand in gebruik is. Deze extra opvang is 

tijdelijk en blijft alleen geopend zolang de 

maatregelen van kracht blijven om binnen te 

blijven en afstand te houden van elkaar. Het 

Leger des Heils doet wat nodig is om eventuele 

overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te 

beperken. Wilt u meepraten of heeft u vragen 

over de beheersing, dan kunt u een e-mail 

sturen naar peter.rouw@legerdesheils.nl.  

 



Mogelijkheid tot het stellen van vragen  

Normaal gesproken staan we u te woord tijdens 

een (fysieke) bijeenkomst. Door het coronavirus 

is dit nu niet mogelijk. Toch willen we u de 

mogelijkheid geven om uw vragen te stellen. Als 

u behoefte heeft aan een gesprek dan kunt u 

mailen naar: marike.de.boer@utrecht.nl of bellen 

met het wijkbureau via telefoonnr. 14 030. 

 

Vragen of meer informatie 

• Heeft u vragen over de uitgestelde 

jongerenhuisvesting? Dan kunt u een mail 

sturen naar w.westgeest@utrecht.nl  

• Heeft u andere vragen over uw wijk? Dan 

kunt u contact opnemen met het wijkbureau 

door te mailen naar oost@utrecht.nl of via 

telefoonnr. 14 030. 

 


