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Geachte heer/mevrouw,
Onlangs heeft u een brief ontvangen, waarin u op de hoogte bent gesteld van het
mogelijk in gebruik nemen van het voormalig hotel Nescio aan de Emmalaan in Haren
als uitwijklocatie voor bewoners van de noordelijke asielzoekerscentra, die vanwege
COVID-19 in quarantaine of isolatie moeten.
In deze brief wil ik u graag nader informeren over wat er de komende tijd gaat gebeuren.
Voorbereidende werkzaamheden
We zijn inmiddels aan de slag gegaan met de voorbereidingen om snel en adequaat te
kunnen handelen wanneer opvang daadwerkelijk nodig is.
In opdracht van het COA is begonnen met het maaien van het gras rondom de locatie.
Het ingehuurde bedrijf zal in de loop van volgende week de werkzaamheden afronden.
Naar verwachting worden vanaf deze donderdag (22 oktober) goederen, waaronder
bedden en matrassen, aangeleverd. Deze komen uit het centraal magazijn van het COA.
We hopen maandag 26 oktober een eerste deel van de locatie gereed te hebben voor
mogelijke opvang.
Wanneer maakt het COA gebruik van de opvang?
Zoals u in de eerder verspreide brief heeft kunnen lezen plaatst het COA bewoners van
azc’s, die besmet of mogelijk besmet met het COVID-19-virus zijn, allereerst in het
betreffende asielzoekerscentrum zelf in quarantaine / isolatie. Als deze groep op een
opvanglocatie te groot wordt, gaat dat niet meer vanwege ruimtegebrek. Ergens anders
moet er dan een plek beschikbaar zijn voor veilige quarantaine opvang.
Vanwege het grillig verloop van de coronabesmettingen weet het COA nu nog niet of er
gebruik gemaakt gaat worden van de tijdelijke opvang in Haren. Dit
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hangt helemaal af van hoe sterk het virus zich in de noordelijke asielzoekerscentra zal
ontwikkelen. Het COA neemt alle voorzorgsmaatregelen om corona op de verschillende
locaties onder controle te krijgen.
Contactgegevens
Op het moment dat wij gebruik moeten gaan maken van de locatie zullen wij u hierover
inlichten. Vanaf het moment van ingebruikname kunt u met vragen 24 uur per dag
terecht op het telefoonnummer van de locatie: 088 – 715 3590.
Indien u voor nu vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de
COA-informatielijn via het telefoonnummer 088-715 7000, of via het mailadres
info@coa.nl

Hoogachtend,
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
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COA Regiomanager Noord
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