
Bijlage: Vragen en antwoorden opvang coronapatiënten uit de 
maatschappelijke opvang en beschermd wonen  
 

• Wat is het besluit in het kort? 
Er zijn mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen met - een vermoeden 
van - een coronabesmetting, die niet in quarantaine kunnen binnen de Twentse locatie waar 
zij verblijven. Voor deze mensen wordt een locatie ingericht om te kunnen uitzieken. Locatie 
is: Zuidkampweg 23 in ‘t Vaneker in Enschede (gebouw Z18A) en zo nodig gebouw 
Zuidkampweg 21 (gebouw Z18B). Hier kunnen de mensen verblijven totdat ze weer beter zijn 
of totdat er meer medische zorg nodig is, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Het streven is om op 
10 april 2020 deze tijdelijke locatie gereed te hebben.  

• Waarop om deze plek? 
Er zijn in Twente verschillende locaties bekeken en onderzocht als faciliteit. Er is daarbij 
gekeken naar de gestelde eisen van GGD, brandweer en zorgaanbieders. Dat heeft niet tot 
andere reële opties geleid.  
 

• Mag dit? 
Ja, het besluit is een ontheffing op basis van de Noodverordening*. 
 * Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Twente 26 maart 2020.  

• Kunnen de organisaties de quarantaine van hun cliënt niet zelf op hun locaties 
organiseren? 
Voor quarantaine heb je persoonlijke sanitaire voorzieningen nodig. Op sommige locaties zijn 
onvoldoende persoonlijke sanitaire voorzieningen beschikbaar. Op deze noodlocatie zijn die 
wel beschikbaar.  

• Hoe lang gaat dit duren? 
Dat kunnen we niet precies inschatten, maar het gaat om de periode zo lang als nodig in de 
coronacrisis en de periode is ook afhankelijk van de duur van de maatregelen van het Rijk. 
 

• Het gekozen gebouw wordt toch binnenkort gesloopt? 
Dat klopt. Het pand zal in het najaar volgens planning worden gesloopt. Het huidige gebruik is 
dus tijdelijk. 

• Hoe garanderen jullie de veiligheid voor de buurt? 
Er is 24 uur per dag professionele begeleiding en beveiliging aanwezig in het pand. 

• Hoe garanderen jullie de medische veiligheid voor de buurt? 
De mensen zijn in quarantaine. Ze verblijven onder 24-uurs professionele begeleiding in het 
gebouw en op de afgeschermde binnenplaats van het gebouw. Kijk voor meer medische 
informatie over corona op www.ggdtwente.nl of bel tijdens kantoortijden (van 08.30 tot 17.00 
uur) met GGD Twente: 053 - 487 6840. Bel buiten kantoortijden en in het weekend (van 08.00 
tot 22.00 uur) het landelijke informatienummer 0800-1351. 

• Om welke mensen gaat het? 
Mensen die ergens in Twente verblijven in de maatschappelijke opvang of in een locatie voor 
beschermd wonen. Deze mensen zijn dak- of thuisloos en/of hebben begeleiding nodig in hun 
dagelijks leven. Zij verblijven vrijwillig in deze tijdelijke locatie om uit te zieken van corona.  

• Mogen ze ook naar buiten? 
Alleen op de afgeschermde binnenplaats. 

• Wat als ik nog vragen heb? 
Heeft u vragen over de zorg hebt of wilt u helpen, dan kunt u vanaf de start van de locatie tijdens 
kantooruren contact opnemen met Marike Noorlander, operationeel manager, telefoon  
06 - 12 06 54 37 of e-mail marike.noorlander@legerdesheils.nl   
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