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Nieuwegracht vertrouwt erop: geen overlast door 
komst daklozen 
Omwonenden van het pand aan de Nieuwegracht waar binnenkort Herstart 
opent, de nieuwe inloop voor dak- en thuislozen in Utrecht, vrezen niet voor 
grote overlast. ,,Maar spannend vinden we het wél”, zegt een buurtbewoonster. 
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De huidige dagopvang voor daklozen aan de Catharijnesteeg sluit per 3 december 
aanstaande. Die dag moeten bezoekers voor het eerst naar de nieuwe voorziening. 
Deze gaat van start in een pand dat goeddeels eigendom is van het Leger des Heils. 

,,Ik ben er trots op dat we in Utrecht voorzieningen hebben als deze’’, zegt Monique 
Hollands. Zij woont vlakbij in de Magdalenastraat, een zijstraat van de Nieuwegracht. 
,,Het Leger zit al zestien jaar op dit adres, er hebben altijd al daklozen geslapen. Dus 
enige ervaring met daklozenopvang hebben we wel. Wat de extra toeloop naar die 
nieuwe inloop ons brengt, moeten we afwachten. Maar ik heb er vertrouwen in dat de 
afspraken die met de buurt zijn gemaakt, worden nageleefd.’’ 

Ferdinand van de Velde van het Leger des Heils zegt dat hem er alles aan gelegen is 
overlast te voorkomen. Bezoekers mogen om die reden straks niet hangen op de 
achterplaats van het gebouw, grenzend aan de Magdalenastraat. 
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Het pand, het voormalig Joods Weeshuis, wordt op dit moment drastisch verbouwd. 
,,We maken onder meer een grote binnenruimte. Daar mogen bezoekers wél roken 
en verblijven. Wij zien dat als een gebaar naar de buurt: onze gasten hóeven de 
straat niet op.’’ 

Nieuw beleid 
De opening van Herstart vloeit voort uit het nieuwe dak- en thuislozenbeleid in 
Utrecht. De instanties die ermee bezig zijn, ieder op zijn eigen manier, bundelen de 
krachten aan de Nieuwegracht. Hier komt de eerste opvang. Net als in het 
Catharijnehuis nu, is er straks soep, koffie en brood. Maar in Herstart is lang stilzitten 
er niet meer bij. 

We gaan ze aan de slag helpen, een taak bieden, 
of in elk geval weer zin geven aan de dag 
Ferdinand van de Velde 

Ferdinand van de Velde: ,,We willen mensen zo snel mogelijk weer in beweging 
brengen. We gaan ze aan de slag helpen, een taak bieden, of in elk geval weer zin 
geven aan de dag. Er lopen daarvoor diverse trajecten in de stad. Ons doel wordt het 
om iemand de voor hem geschikte weg in te laten slaan. Met als uiteindelijke doel 
een thuis in de eigen wijk te vinden.’’ 

Deze ‘activering’ helpt ook overlast in de buurt voorkomen, verwacht Van de Velde. 
,,Niks te doen hebben, leidt alleen maar tot onverschilligheid. En daar komt gedrag 
uit voort dat hinderlijk is voor de omgeving. Werk is de beste zorg die je kunt bieden, 
men zegt het niet voor niets.’’ 

Toen bijna dertig jaar geleden het Catharijnehuis werd geopend aan de 
Catharijnesteeg, stond de buurt aanvankelijk op de achterste benen. Rond Herstart 
moet een beheergroep met omwonenden erin meteen vanaf het begin ervoor zorgen 
dat eventuele overlast snel wordt aangepakt. 

Nu is er af en toe ook wel eens wat. Plassen op 
straat, geschreeuw, of harde muziek 
Monique Hollands 

Buurtbewoonster Monique Hollands: ,,Nu is er af en toe ook wel eens wat. Plassen 
op straat, geschreeuw, of harde muziek. Ik heb ooit vijftien koptelefoons cadeau 
gedaan aan het Leger des Heils, toen ik last had van harde muziek. Het was gelijk 
afgelopen. De daklozen kwamen bij mij aan de deur om me voor de koptelefoons te 
bedanken. Het zijn gewoon stakkers, we moeten voor ze zorgen. Welkom, wat mij 
betreft. Maar ik zeg erbij: houd je wel aan de afspraken die goede buren met elkaar 
maken.’’ 


