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Geachte heer/mevrouw,  

In onze brief van 22 oktober vertelden wij u over de voorbereidingen om het voormalig 

hotel Nescio aan de Emmalaan in Haren gereed te maken als corona-uitwijklocatie. 

Inmiddels verwachten we vanaf komende woensdag 28 oktober daadwerkelijk gebruik 

van de locatie te gaan maken. 

 

Er zijn op dit moment coronabesmettingen in diverse azc’s in de noordelijke provincies. 

We verwachten dat bij meer (mogelijke) besmettingen het niet meer lukt om de 

bewoners op de eigen locatie in isolatie/quarantaine te laten verblijven. 

 

Afronding voorbereiding 

Dinsdag 27 oktober wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidende logistieke zaken 

en beveiliging, om een deel van de locatie vanaf woensdag in gebruik te kunnen nemen. 

Ook wordt gecontroleerd of de locatie in de nieuwe hoedanigheid voldoet aan de 

afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van beveiliging en alle voorschriften met 

betrekking tot brandveiligheid et cetera. 

 

Vervoer en verblijf 

Azc-bewoners die naar de uitwijklocatie in Haren moeten zullen van het azc waar zij 

wonen naar Haren worden gebracht. De asielzoekers worden bij aankomst welkom 

geheten door een COA-team, dat klaarstaat om het verblijf op de locatie voor de mensen 

zo draagbaar mogelijk te maken. 

Tijdens het verblijf op de uitwijklocatie verblijven de azc-bewoners in 

isolatie/quarantaine en kunnen ze de locatie niet verlaten. 

 

Estdal1g
Notitie

Estdal1g
Notitie
Geachte leden van de gemeenteraad van Groningen, We hebben u eerder geïnformeerd over het inrichten van een opvanglocatie voor bewoners van AZC’s in de drie noordelijke provincies die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Gezien het snel oplopende aantal coronabesmettingen in deze AZC’s moet de opvanglocatie op zeer korte termijn, te weten komende woensdag, in gebruik worden genomen. Middels bijgevoegde brief van het COA worden omwonenden hierover geïnformeerd. De omwonenden ontvangen deze brief morgen. Tevens worden morgen vanaf 15.00u (en komende donderdag) informatiemomenten ingepland voor omwonenden. Voor nadere informatie over het voorgaande verwijs ik u naar de bijgevoegde brief van het COA.  Met vriendelijke groet, Koen Jongsma Bestuursadviseur wethouder Diks Concernstaf gemeente Groningen 
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Aeneas vluchtte samen met zijn oude vader en kind uit het brandende Troje. Na vele omzwervingen en het trotseren van allerlei  gevaren belandt hij tenslotte in Italië en 

sticht daar de stad Latium. Aeneas staat bekend als een held uit de Griekse oudheid. Het beeldmerk van het COA is op het verhaal van Aeneas gebaseerd. 

Maatregelen 

Azc-bewoners die naar de uitwijklocatie moeten, worden uitgebreid voorgelicht over (de 

noodzaak van) de beperkende maatregelen tijdens hun verblijf in Haren. Dit gebeurt 

door medewerkers van het COA, de GZA (door het COA ingehuurde dienst voor 

gezondheidszorg aan asielzoekers) en de GGD. COA-medewerkers zijn op de locatie 

aanwezig van 11.00 uur tot 19.30 uur. Daarnaast zien beveiligers er 24 uur per dag op 

toe dat de mensen het terrein niet verlaten. De locatie is met hekken afgesloten van de 

omgeving en er zijn camera’s geplaatst. 

 

Informatiemoment 

De gemeente Groningen heeft afgelopen vrijdagavond in de gebiedsnieuwsbrief Haren 

het informatiemoment aangekondigd over de tijdelijke opvanglocatie op donderdag 29 

oktober. Door de eerdere ingebruikname van de opvanglocatie hebben we een extra 

moment ingepland op dinsdag 27 oktober. U kunt zich voor één van deze momenten 

aanmelden via e-mail diane.brouns@groningen.nl. Meer informatie kunt u vinden op de 

site van de gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/tijdelijke-quarantaine-opvang. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de 

uitwijklocatie via het telefoonnummer 088-715 3950. Dit telefoonnummer is 24 uur per 

dag bereikbaar. Ook zijn wij tijdens kantooruren te bereiken via het mailadres 

info@coa.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

 

Corina Deekens 

COA Regiomanager Noord 
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