
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 16:44 
Aan: '[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
CC: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: FW: concept pb azc Delfzijl 
 
Hi, zie appverkeer, ook voor jou. 
Gr. J 

 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 16:40 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: concept pb azc Delfzijl 
 
Hoi, hierbij het concepbericht. Zit nog te stoeien met de pagina’s, maar heb het in ons ‘nieuwe’ 
systeem aangemaakt en daar gebeurt iets geks met de opmaak. 
Gemeente Delfzijl (communicatie, [...] [...]) is op de hoogte en akkoord, ben aan het afstemmen met de 
GGD ([...] ). 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 

 
 
 Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 18:19 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; '[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl>; 
'[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: persbericht corona in azc Delfzijl verstuurd 
 
Goedenavond collegae, 
 
Bijgevoegd persbericht over de coronabesmetting in azc Delfzijl is zojuist verstuurd aan: 
RTV Noord / Dagblad van het Noorden / De Eemslander / De Eemsbode / Havenstad FM / 
Noorderkrant (als die het nog doet, kreeg een erg vaag bericht terug). 
Dank voor de samenwerking! [...], 
 
Krijg net DvhN aan de lijn, die hadden het gerucht al via social media opgepikt. Geen tel te laat dus, 
het bericht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Van: [...], [...]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:27 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: opzet update corona azc Delfzijl 200817 
 
Hoi, 
Het definitieve bericht, zoals inmiddels verstuurd aan RTV Noord / Dagblad van het Noorden / 
Eemslander / Eemsbode / Eemskrant / Noorderkrant / Havenstad FM. 
Groet en tot de volgende keer! 
[...] 
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Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 16:43 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: opzet update corona azc Delfzijl 200817 
 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 14:58 
Aan: '[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: opzet update corona azc Delfzijl 
 
Hoi [...], 
 
Begreep van [...] gisteren dat ik vandaag weer met jou kan schakelen. 
 
Bijgevoegd een opzet voor een update rondom de coronauitbraak in azc Delfzijl. Heb deze opzet net 
ook naar [...] [...] van de gemeente gestuurd. Bij de gemeente is om half vier een veiligheidsoverleg, 
daar zou [...] dit bericht mee naar toe nemen. 
 

 
 

RTV Noord heeft me ondertussen om een update gevraagd en ook DvhN wil graag op de 
hoogte gehouden blijven. Ik heb  aangegeven dat ik mijn best doe om voor vijf uur met een 
bericht te komen, zodat het kan worden meegenomen in hun berichtgeving tussen vijf en half zes. 
Mogelijk ga ik dan zelf een paar vragen beantwoorden voor de radio. 
 
Hoor graag je reactie!!! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:27 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: opzet update corona azc Delfzijl 200817 
 
Hoi, 
Het definitieve bericht, zoals inmiddels verstuurd aan RTV Noord / Dagblad van het Noorden / 
Eemslander / Eemsbode / Eemskrant / Noorderkrant / Havenstad FM. 
Groet en tot de volgende keer! 
[...] 

 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 16:43 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: opzet update corona azc Delfzijl 200817 
 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 14:58 



Aan: '[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: opzet update corona azc Delfzijl 
 
Hoi [...], 
 
Begreep van [...] gisteren dat ik vandaag weer met jou kan schakelen. 
 
Bijgevoegd een opzet voor een update rondom de coronauitbraak in azc Delfzijl. Heb deze opzet net 
ook naar [...] [...] van de gemeente gestuurd. Bij de gemeente is om half vier een veiligheidsoverleg, 
daar zou [...] dit bericht mee naar toe nemen. 
 

 
 

RTV Noord heeft me ondertussen om een update gevraagd en ook DvhN wil graag op de 
hoogte gehouden blijven. Ik heb  aangegeven dat ik mijn best doe om voor vijf uur met een 
bericht te komen, zodat het kan worden meegenomen in hun berichtgeving tussen vijf en half zes. 
Mogelijk ga ik dan zelf een paar vragen beantwoorden voor de radio. 
 
Hoor graag je reactie!! 
 
 
 

Van: [...] [...] [...] [ ]  
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 20:41 
Aan: [...], [...] < > 
CC: [...], [...] < > 
Onderwerp: Regionaal Operationeel Teammeeting Coa Delfzijl. 
 
Goedenavond, 
 
Zoals telefonisch besproken hebben we morgenochtend om 9:30 uur een Regionaal Operationeel 
Team bijeengeroepen aan de Sontweg 10 te Groningen. 
Daarbij is uw aanwezigheid noodzakelijk. 
 
Ik wil u vriendelijk verzoek om vanaf 9:30 uur aanwezig te zijn. 
 
[...] [...] [...], 

 
 

 
 
 
 

Van: [...] [...] [...] [ ]  
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 12:37 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: RE: Regionaal Operationeel Teammeeting Coa Delfzijl. 
 
Op verzoek 
 
[...] [...] [...], 

 



 
 

 
T:  
E:  

 
  
Postbus 66                            bezoekadres: #blijfthuis 
9700 AB Groningen                             
www.brandweer.nl/groningen &  www.veiligheidsregiogroningen.nl 
 
 
 
 
 
Van: [...], [...] < >  
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 12:28 
Aan: [...] [...] [...] < > 
Onderwerp: RE: Regionaal Operationeel Teammeeting Coa Delfzijl. 
 
Goedemiddag [...] [...], 
 
Wanneer kunnen wij de notulen verwachten van het overleg (weet dat ik de vraag erg snel stel)  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[...] [...] 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

 

 
Telefoon           :  
Email               : [  
Website            : www.coa.nl 
Bezoekadres    : Zwet 1, 9932 AA Delfzijl  
 
 

 
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 16:24 
Aan: 'OTinformatie' <  
CC: , [...]net < >; [...], [...] < > 
Onderwerp: Document1 
 
Goedemiddag, 
 
Hierbij het plan van aanpak mbt de covid-19 besmettingen in azc Delfzijl. 
 

 

http://www.brandweergroningen.nl/
http://www.veiligheidsregiogroningen.nl/


 
We wachten nu op het vervolg. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Van: > 

Datum: vrijdag 21 aug. 2020 2:51 PM 

Aan: > 

Onderwerp: RE: Plan van aanpak Covid 19 locatie.docx 

 
Er was bij ons nog 1 tip nagekomen mbt het plan: 
  
Voor het vervoer van de besmette en potentiel besmette bewoners dienen in ieder geval 
mondmaskers beschikbaar te zijn.  
Overleg vroegtijdig met de vervoerder welke beschermingsmiddelen de vervoerder wil. 
  
Groeten, 
 
 
 
Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@vrgroningen.nl]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 10:24 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: Re: opzet persbericht 
 
Begreep dat er ideeën zijn om misschien persmomentje te organiseren om toelichting te geven op de 
situatie.   
 
Als we straks weten hoe het vandaag gaat lopen kan er gewoon in staan dat op advies van GGD 
laagdrempelig is getest en gezien het aantal besmettingen en de aard van de locatie Delfzijl naar een 
geschikte locatie is gezocht en dat COA met de gemeente Stadskanaal is overeengekomen dat het op 
die plek kan. Als het Musselkanaal wordt. 
 

 
 

 
Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 14:26 
Aan: '[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl>; '[...]  
Onderwerp: nog wat stukken voor zo 
 
Q&A tot nu toe & vanuit COA, opzet mogelijke extra editie nieuwsbrief voor omwonenden azc 
Musselkanaal 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@vrgroningen.nl]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 15:09 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: Re: opzet persbericht 



 
Tuurlijk! Op de website van de GGD is een blok met allerlei informatie mbt Corona. Daar kun je 
uiteraard naar verwijzen. En als ze naar aanleiding daarvan vragen hebben kunnen ze GGD bellen. 
Dat kan wel in brief omwonenden Musselkanaal maar communiceren we nooit openbaar op website 
of in een persbericht.  

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 
Op 21 aug. 2020 om 15:06 heeft [...], [...] < > het volgende geschreven: 

  
Hoi! 
Ja uiteraard noemen we nog aantallen, dat is een aanvulling die ik nog moet maken. Vanuit het 
krijgsberaad net zijn er nog wat op- en aanmerkingen, ik stuur je zsm een update. 
Zou je ook mee kunnen kijken met de extra nieuwsbrief die ik voor omwonenden Musselkanaal maak? 
Daarin wil ik zorgen uit de omgeving zoveel mogelijk vooraf pareren, en omwonenden kunnen 
verwijzen naar de juiste plek waar ze terecht kunnen met vragen over besmettingsgevaar e.d.. 
Gr.  
  
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 15:01 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: opzet persbericht 
  
Hoi [...],  
  
Ik kan me eigenlijk wel vinden in het bericht maar zou nog wel het aantal nieuwe besmettingen 
toevoegen. De nadruk ligt inderdaad op de verplaatsing en nieuwe locatie, maar zou ook gelijk het 
nieuwe aantal besmettingen noemen anders blijf je communiceren en nu kan je het in een keer 
noemen en misschien dat je dan n wat rustiger weekend kan creëren.  
  
Groet, 
[...] 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 14:27 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: opzet persbericht 
 
We gaan zo met genoemd viertal overleggen, ik houd jou op de hoogte. 
Hierbij pb zoals voorbereid door  en tot nu toe. 
Gr.  

 
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200821 conc1.docx (16 kB) 
 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 14:26 



Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: opzet persbericht 
 
Ja hoor ik kan gewoon meelezen.  gaat mij even om het persbericht en de rest geloof ik wel. T is 
meer dat ik even de ggd goed vertegenwoordig door mee te lezen met pb.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 21 aug. 2020 om 14:03 heeft [...], [...] < > het volgende geschreven: 

  
[...], we zijn ondertussen van alles aan het voorbereiden, en ‘we’ zijn [...],  van Musselkanaal, [...] 
van Delfzijl en ik. 
Wil jij nog meelezen? 
Groet van [...] 
  
Van: [...] [...] [   
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 10:24 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: opzet persbericht 
  
Begreep dat er ideeën zijn om misschien persmomentje te organiseren om toelichting te geven op de 
situatie.   
  
Als we straks weten hoe het vandaag gaat lopen kan er gewoon in staan dat op advies van GGD 
laagdrempelig is getest en gezien het aantal besmettingen en de aard van de locatie Delfzijl naar een 
geschikte locatie is gezocht en dat COA met de gemeente Stadskanaal is overeengekomen dat het op 
die plek kan. Als het Musselkanaal wordt. 
  

 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:46 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: RE: Nog een nieuwe versie met 29 besmettingen 
 

. 
Groet van [...] 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:47 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; [...].[...]@vrgroningen.nl; @vrgroningen.nl>; @stadskanaal.nl; 
n.[...]@delfzijl.nl 
Onderwerp: RE: Versie defintief 
 
Hoi allen,  

 
 



De nieuwsbrief is klaar, wordt in Ter Apel geprint, vanuit Musselkanaal opgehaald en dan bij dezelfde 
huizen in de bus gedaan als de nieuwsbrief van gisteren. Zodra dat rond is komt er een go voor 
persbericht en hekken plaatsen. 
 
Wat betreft woordvoering: ik probeer zoveel mogelijk richting (vz) VRG te laten gaan, en ga regelen 
dat onze regiomanager ook beschikbaar is, mocht het nodig zijn dat we als COA zelf op 
mediaverzoeken in gaan. 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:06 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; [...].[...]@vrgroningen.nl; @vrgroningen.nl>;  
Onderwerp: RE: Versie defintief 
 
Als het niet anders is dan doen we het met de versie die [...] hieronder stuurde, maar als het nog 
mogelijk is ben ik blijer met bijgevoegde licht aangepaste versie (met wijzigingen zichtbaar in ene 
document en doorgevoerd in andere). 
Gr. [...] 
 

Bijgevoegd: Versie def pl.docx (18 kB) en Versie def pldef.docx (18 kB) 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto:[.   
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 
Aan: [.. l; [ >; 
Onderwerp: Versie defintief 
 
Allen,  
 
Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 
hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  
 
[…] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over.  is 
beschikbaar voor mediaverzoeken.  
 
 
 
 



Van: […] [   
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 20:04 
Aan: […]  
CC: […]@groningen.nl' ; directiesecretariaat ; div  
Onderwerp: Opdrachten en afspraken 22-08-2020_Verplaatsing bewoners AZC Delfzijl 
 
Geachte mevrouw […], 
 
Bijgaand treft u een brief van de heer ,  Veiligheidsregio Groningen, met 
betrekking tot de gemaakte afspraken en de opdrachten ten aanzien van de verplaatsing van de 
bewoners van het AZC te Delfzijl van afgelopen zaterdag 22 augustus 2020. 
 
Voor de inhoud verwijs ik u vriendelijk naar bijgevoegde brief. 
 
Hartelijke groet, 
 
[…] 
  
 

 
 
postbus 66 bezoekadres:  
9700 AB Groningen Sontweg 10, 9723 AT, Groningen  
www.brandweer.nl/groningen & www.veiligheidsregiogroningen.nl  
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Van: , [...]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:18 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl>; '[...] [...]' 
< [...]@stadskanaal.nl> 
CC: '[...]  < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Dank voor je reactie [...], bijgevoegd weer mijn reactie. 
Groet van [...] 

 
Bijgevoegd: pb coronauitbraak azc Delfzijl 200826 conc2.docx (119 kB) 
 
 
Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@groningen.nl]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:08 
Aan: , [...] <[...]@coa.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl>; '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl> 
CC: '[...] ' < [...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Heb ook nog een enkele opmerking/vraag. Zie bijlage. 
 
Groet, 
[...] 
 
Bijgevoegd: pb coronauitbraak azc Delfzijl 200826 conc1 hC.docx (117 kB) 
 
 
Van: , [...]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 09:58 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl>; '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl> 
CC: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Hoi [...] en [...], 
 
Zie bijgevoegd. Voor wat betreft het gearceerde deel: de huidige aantallen en nadere info moeten nog 
van de locatie komen, de diensten van de medewerkers beginnen daar om tien uur. 
 
Hoor graag jullie reactie!  
 
Met vriendelijke groet, 
[...]  
 
 

Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@vrgroningen.nl]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 13:22 
Aan: , [...] <[...]@coa.nl>; [...] [...] < .[...]@stadskanaal.nl>; [...]  < .[...]@delfzijl.nl> 
CC: [...] [...] <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: FW: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Hoi [...], 
 
Hierbij mijn toevoeging (slechts 1 woordje ontbrak). 
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En ik heb zojuist alle cijfers gecheckt: 
33 besmettingen waarvan 30 hersteld zijn. Nog 3 in isolatie. 
Er zitten er nog 13 in quarantaine. Dat zijn de contacten van die 3 in isolatie of mensen die nog 
wachten op de uitslag. 
 
Echter begreep ik dat er nog 13 extra getest zijn buiten de GGD om. Daar hebben wij dus geen 
overzicht van, maar die  
zijn ook in Musselkanaal. Wij weten niet wie dit zijn of hoe of wat. 
 
Groet, 
[...] 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[...] [...] 

 
T:  
E:   
 

 
 
postbus 66                            bezoekadres:    Sontweg 10, 9723 AT Groningen 
9700 AB Groningen                                
www.brandweer.nl/groningen &  www.veiligheidsregiogroningen.nl  

 
Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u 
vriendelijk  verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud 
niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 
Van: , [...] < >  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:18 
Aan: '[...] [...]' < >; [...] [...] < >; '[...] [...]' 
< > 
CC: '[...] ' < > 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Dank voor je reactie [...], bijgevoegd weer mijn reactie. 
Groet van [...] 

 
Van: [...] [...] [   
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:08 
Aan: , [...] < >; '[...] [...]' < ; '[...] [...]' < > 
CC: '[...] ' <  
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Heb ook nog een enkele opmerking/vraag. Zie bijlage. 
 
Groet, 
[...] 
 
Van: , [...] < >  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 9:58 

http://www.brandweer.nl/groningen.nl
http://www.veiligheidsregiogroningen.nl/


Aan: '[...] [...]' < >; '[...] [...]' < > 
CC: '[...] ' < >; [...] [...] < > 
Onderwerp: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Hoi [...] en [...], 
 
Zie bijgevoegd. Voor wat betreft het gearceerde deel: de huidige aantallen en nadere info moeten nog 
van de locatie komen, de diensten van de medewerkers beginnen daar om tien uur. 
 
Hoor graag jullie reactie!  
 

 
Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@vrgroningen.nl]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 15:45 
Aan: , [...] <[...]@coa.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl> 
CC: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Ik heb geen opmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[...] [...] 

 
T:  
E:   
 

 
 
postbus 66                            bezoekadres:    Sontweg 10, 9723 AT Groningen 

9700 AB Groningen                                
www.brandweer.nl/groningen &  www.veiligheidsregiogroningen.nl  

 
Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u 
vriendelijk  verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud 
niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 
 
Van: , [...]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 15:24 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@vrgroningen.nl>; '[...] [...]' 
< .[...]@stadskanaal.nl> 
CC: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Goedemiddag allen, 
 
Het heeft even geduurd, maar hierbij laatste versie persbericht.  
 
De GGD geeft het dringende advies geen cijfers te verstrekken over hoeveel mensen in quarantaine 
en hoeveel in isolatie zitten. Vandaar dat ik me heb beperkt tot de kerncijfers van de GGD: aantal 
besmettingen en aantal herstelden, en bezettingsgegevens van het COA: hoeveel mensen na 
zaterdag nog van Delfzijl naar Musselkanaal, hoeveel mensen inmiddels terug, en hoeveel mensen nu 
op de locatie. 

http://www.brandweer.nl/groningen.nl
http://www.veiligheidsregiogroningen.nl/


 
Hartelijke groet van [...] 

 
Bijgevoegd: pb coronauitbraak azc Delfzijl 200826 conc6.docx (117 kB) 
 
 
Van: , [...]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:18 
Aan: '[...] [...]' < >; '[...] [...]' < >; '[...] [...]' 
<  
CC: '[...] ' < l> 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Dank voor je reactie [...], bijgevoegd weer mijn reactie. 
Groet van [...] 

 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 10:08 
Aan: , [...] < >; '[...] [...]' < ; '[...] [...]' < > 
CC: '[...]  < > 
Onderwerp: RE: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Heb ook nog een enkele opmerking/vraag. Zie bijlage. 
 
Groet, 
[...] 
 
Van: , [...] < >  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 9:58 
Aan: '[...] [...]' < >; '[...] [...]' < > 
CC: '[...] ' < >; [...] [...] < > 
Onderwerp: volgend concept persbericht Delfzijl / Musselkanaal 
 
Hoi [...] en [...], 
 
Zie bijgevoegd. Voor wat betreft het gearceerde deel: de huidige aantallen en nadere info moeten nog 
van de locatie komen, de diensten van de medewerkers beginnen daar om tien uur. 
 
Hoor graag jullie reactie!  
 
 

Van: , [...]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 17:40 
Aan: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl>; '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl>; '[...] [...]' 
<[...].[...]@vrgroningen.nl> 
CC: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: FW: update corona-uitbraak azc Delfzijl / noodisolatie- en -quarantaineopvang azc 
Musselkanaal 
 
Collegae, 
 
Het persbericht is rond én verstuurd, naar RTV Noord (red. +  + ) / DvhN / 
Eemskrant / Eemsbode / Omroep Eemsdelta / Eemslander / Noorderkrant / RTV1 / Kanaalstreek / 
Groningen1 en Noordpers. 
 



Uiteindelijk had RTV Noord de primeur vanwege hun aanwezigheid bij de ondertekening van de 
bestuursovereenkomst COA / gemeente Stadskanaal inzake azc Musselkanaal, vanmiddag om vier 
uur. COA bestuursvoorzitter  heeft RTV Noord om plm kwart voor vijf live te woord 
gestaan. Vlak daarvoor had ik hem de laatste versie van het persbericht laten zien, dus goedkeuring 
daarvan en eruit citeren ging mooi in één moeite door. 
 
Veel dank weer allen voor het klaarstaan en doorzetten en uitzoeken en alles!  
 
Morgen maar eens proberen of de roostervrije donderdag wat wordt  
 
Hartelijke groet van [...] 

 
Van: , [...]  
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 17:30 
Aan: , [...] < > 
Onderwerp: update corona-uitbraak azc Delfzijl / noodisolatie- en -quarantaineopvang azc 
Musselkanaal 
 
Geachte redactie, 
 
Bijgevoegd een bericht over de laatste stand van zaken rondom de corona-uitbraak in azc Delfzijl, en 
de noodisolatie- en –quarantaineopvang in azc Musselkanaal. 
 



Van: [...], [...]  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 10:41 
Aan: '[...] ' <.[...]@delfzijl.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: persberichtje corona azc Delfzijl 
 
Hoi en [...], 
 
Hierbij een kort bericht over de huidige coronabesmetting in azc Delfzijl. 
Hoor graag jullie reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 
 
 

Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@groningen.nl]  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 13:51 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: Re: persberichtje corona azc Delfzijl 
 
Klopt, ik begreep dat er nog een open eindje in het BCO begreep ik... 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 13:48 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: RE: persberichtje corona azc Delfzijl 
 
Ah, prima. Da’s een slag voorzichtiger. 
Ik pas het aan, en na goedkeuring bij ons verder gaat het bericht er dan uit. 
Dank! 
Groet van [...] 

 
Van: [...] [...] [   
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 13:46 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: persberichtje corona azc Delfzijl 
 
Op verzoek van de GGD:   
 
Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat niet meer mensen in quarantaine hoeven. 
  
 

Vervangen door: 
 
GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. 
 
Groet, 
[...] 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
 
 

Van: [...], [...]  
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 17:40 
Aan: '[...]' <.[...]@delfzijl.nl>; '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: FW: bericht over corona azc Delfzijl 
 
Hoi, berichtje is verstuurd aan RTV Noord (+ ) / DvhN (+ ) / Eemskrant / 
Eemslander / Eemsbode / Noorderkrant / Omroep Eemsdelta / Noordpers 
Weer veel dank voor de samenwerking! 
Hartelijke groet van [...] 
 
 



[21-08-2020 09:59:41] Communicatie AZC Delfzijl: Berichten en gesprekken worden end-to-end 

versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 

[21-08-2020 09:59:41] [VRG1] heeft de groep “Communicatie AZC Delfzijl” aangemaakt 

[21-08-2020 09:59:41] [VRG1] heeft u toegevoegd 

[21-08-2020 09:59:58] [VRG1]: Hallo [COA] en [gemDlfzl1], even een tijdelijke app voor AZC Delfzijl 

en de ontwikkelingen van vandaag. Ik ben in Delfzijl en zit bij het team (CoPI) dat ondersteuning biedt 

aan het logistieke proces dat vandaag wordt opgestart. Vragen, opmerkingen, tips? Deel ze vooral!  

Ik houd jullie hier op de hoogte. Ik neem ook nog contact op met de gemeente Stadskanaal zodra ik 

een beter beeld heb van de opdracht voor het CoPI. 

[21-08-2020 10:01:36] [VRG1]: Ik ga nu overleg in, en bel jullie daarna. Er zijn ook nog wat momenten 

waarop we de media moeten/kunnen/willen bedienen. 

Daar moeten we even over doorpraten en afspraken over maken. 

[21-08-2020 10:03:13] [gemDlfzl1]: Oké ik wacht af 

[21-08-2020 10:05:14] [COA]: Ah top [VRG1], fijn dat dit zo opgepakt wordt. Ik had van [VRG2] 

vanochtend (of gisteravond, weet al niet meer) begrepen dat ik bij [VRG3] terecht kon en dat zij met 

persbericht COA zou meelezen, dus heb hun twee net wat gestuurd. Zet het meteen naar jou door. 

[gemDlfzl1] heeft het al in de mail. Mijn baas was het net aan het afschieten dus er komt 

waarschijnlijk gauw een volgende versie, maar dan hebben jullie vast een beeld. 

[21-08-2020 11:32:29] U bent nu een beheerder 

[21-08-2020 11:32:46] [VRG1] heeft [gemSk] toegevoegd 

[21-08-2020 11:33:14] [VRG1]: Welkom [gemSk]. 

[21-08-2020 11:55:21] [VRG1]: Werken jullie met GoogleDocs? 

[21-08-2020 12:01:31] [COA]: Wij niet 

[21-08-2020 12:01:42] [COA]: Wij = COA 

[21-08-2020 12:04:52] [gemDlfzl1]: Nee. 

[21-08-2020 12:07:00] [VRG1]: Ok, dan deel ik zo een Word-doc met een aanzet met acties. Plan ik 

dan een Teams overleg via Outlook. 

[21-08-2020 12:08:30] [gemDlfzl1]: Voorkeur voor Zoom, Teams werkt bij mij niet goed op privé 

laptop 

[21-08-2020 12:21:02] [VRG1]: Komt goed. 

[21-08-2020 12:26:09] [VRG1]: Ik zit nog overleg, maar voor jullie om alvast over na te denken. Ik wil 

de het document zo vullen: 

 

*Kernboodschap* 
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*Doelgroepen* 

_Bewoners/medewerkers COA_ 

(ASAP, hoe en wat) 

 

_Inwoners_ 

(ASAP, hoe en wat) 

 

_Media_ 

(Aansluitend, hoe en wat) 

Moment persbericht COA over situatie besmettingen Delfzijl goed plannen. Uitslag nieuwe testen 

worden tussen 15-17u verwacht. 

[21-08-2020 12:29:35] [gemDlfzl1]: Inwoners apart: hoe? media zijn hiervoor schakel. 

[21-08-2020 12:30:21] [gemDlfzl1]: Is persbericht voldoende? Of bijeenkomst? 

[21-08-2020 12:31:44] [gemDlflzl1]: RTV Noord moet het op tijd hebben voor de uitzending, 17.00 is 

haast te laat. 

[21-08-2020 12:32:14] [VRG1]: Laten we het daar zo over hebben. 

[21-08-2020 12:33:02] [VRG1]: Klopt.  

Voor Musselkanaal relevanter omdat goed uit te denken of dat mogelijk is. Alles moet even in 

samenhang. 

[21-08-2020 12:33:36] [COA]: Ben er weer. Was met even in azc Musselkanaal, medw daar zijn op de 

hoogte. Strakke koppies - niet zoals ze zich de heropening hadden voorgesteld 

[21-08-2020 12:36:51] [COA]: Met [gemSk] afgestemd dat directe omgeving azc Musselkanaal 

vanmiddag / nu de gewone nieuwsbrief krijgt over heropening. We zouden later vanmiddag 

hetzelfde rondje kunnen (laten) doen met een extra mededeling 

[21-08-2020 12:39:35] [COA]: [medRTVN1] RTV Noord wacht op persbericht, had hem afgelopen 

woensdag al laten weten dat we vandaag met update zouden komen. Voor hun is toelichting tussen 

16.00 en 17.30 uur het beste 

[21-08-2020 12:40:27] [COA]: Is besluit mbt M’kanaal overigens genomen? 

[21-08-2020 12:44:03] [COA]: Op mijn iPad zijn Skype, Teams, Zoom en Webex geïnstalleerd... We 

kunnen ook nog Facetimen met vier, en beeldbellen via Whatsapp. Moet goed komen 

[21-08-2020 12:45:05] [VRG1]: Nog niks gehoord. 

[21-08-2020 12:45:56] [VRG1]: [gemDlfzl1] is er bij jullie ook nog een omgevingsbeeld gemaakt met 

sentiment (media, socials) rondom AZC Delfzijl? 

[21-08-2020 12:46:06] [COA]: Ik krijg door dat dringend advies is om vanmiddag al de bereidwillige 

bewoners van Delfzijl naar M’kanaal over te brengen 



[21-08-2020 12:46:34] [VRG1]: Advies van wie? 

[21-08-2020 12:46:47] [COA]: VRG 

[21-08-2020 12:48:28] [gemSk]: Volgens mij is er nu een RBT en vanmiddag om 15 uur komen we in 

Stadskanaal bij elkaar. 16 uur wordt dus krap. 

[21-08-2020 12:50:15] [VRG1]: Concreet wie? Want hier (CoPI) treffen we al die voorbereiding voor 

vandaag. Maar weten natuurlijk nog niet uitkomst RBT. 

[21-08-2020 12:51:39] [gemSk]: Heb maar even voorzetje gedaan: 

[21-08-2020 12:51:42] [gemSk]: Deel bewoners elders in quarantaine geplaatst 

Corona uitbraak in AZC Delfzijl 

 

Het AZC in Delfzijl kampt met een uitbraak van het coronavirus. Om verdere besmetting tegen te 

gaan wordt een deel van de inwoners van het AZC per direct in quarantaine geplaatst in het 

binnenkort te openen AZC in Musselkanaal. 

 

De situatie doorkruist de voorbereiding tot het heropenen van het AZC in Musselkanaal. Maar de 

uitbraak maakt het noodzakelijk direct te handelen. Vandaar dat  van de 

Veiligheidsregio Groningen, , aan  de gemeente Stadskanaal 

gevraagd heeft om de locatie hiervoor beschikbaar te stellen.  : ‘We 

hadden ons de opening van het AZC in Musselkanaal anders voorgesteld, maar we begrijpen de 

noodzaak om direct te handelen. Door deze locatie te gebruiken kunnen de inwoners van het AZC uit 

Delfzijl in de regio opgevangen worden. Dit is een van de speerpunten van de nieuwe opvang in 

Musselkanaal.’ 

 

Na de ondertekening volgende week was het de bedoeling om de eerste asielzoekers te plaatsen in 

Musselkanaal. Of dat nu door kan gaan is nog niet bekend. 

[21-08-2020 12:55:16] [gemDlfzl1]: Helder verhaal! Aan te vullen met coa-info over stavaza azc 

[21-08-2020 12:56:17] [VRG1]: Dank, [gemSk]. Ik doe zo een call. Even snel eten. 

[21-08-2020 12:57:16] [COA]: Zal (prima) verhaal [gemSk] in word-bestand zetten en aanvullen 

[21-08-2020 13:01:42] [gemSk]: is er een  recente omgevingsanalyse van Delfzijl beschikbaar? En er 

zal moeten worden nagedacht over hoe het COA de groep op het terrein van het AZC kan houden. 

Wordt nog dingetje denk ik. 

[21-08-2020 13:03:23] [gemDlfzl1]: I

 

[21-08-2020 13:03:28] [COA]: 

 

[21-08-2020 13:15:45] [VRG1]: *Kan iemand anders een document aanmaken*? Ik kan hier niet 

inloggen (alles is op slot) en op m’n iPad werkt het niet goed. 



 

Gaat mij er om dat we een gezamenlijk beeld hebben van de kernboodschap en de acties en die 

samen kunnen afvinken voordat de eerste bus vertrekt. 

 

[gemSk] heeft een mooie aanzet gemaakt qua bericht. Inderdaad aanvullen met laatste info en we 

hebben een mooie basis. 

[21-08-2020 13:16:05] [COA]: Doe ik 

[21-08-2020 13:20:34] [gemDlfzl1]: Omgevingsbeeld Delfzijl: nieuws niet op straat 

[21-08-2020 13:22:42] [COA]: Ik begreep dat er tot woensdag vier bezorgde inwoners Dlfz naar de 

gemeente hadden gebeld? 

[21-08-2020 13:23:19] [COA]: Heb kale stukken in Word gezet (complan opzet [VRG1] en pb opzet 

[gemSk]) en naar jullie gemaild. 

[21-08-2020 13:23:26] [VRG1]: Mail gezien. Thanx! 

Ik krijg nu eerst terugkoppeling RBT. Organiseer daarna een call. 

[21-08-2020 13:23:34] [COA]: 👍� 

[21-08-2020 13:24:05] [...] [...]: We zijn bij COA bezig met Q&A, die deel ik met jullie zodra we stapje 

verder zijn 

[21-08-2020 13:30:33] [...] [...]:[...] RTV Noord belde, had van collega ([...]) die bij bijpraatmoment 

 / GGD was gehoord dat er 25 besmettingen zijn in azc Dlfz nu. Dit heb ik bevestigd. 

Daarnaast aangegeven dat ik nog niets kan melden over eventuele nieuwe maatregelen, maar dat 

bericht hierover in elk geval vandaag nog naar buiten komt 

[21-08-2020 13:37:56] [VRG1]: Helder.  

Bussen zijn hier (Delfzijl) om 17.00 uur. Dat is onze tijdsraam. Voor die tijd moeten we alle 

communicatiesacties uitgezet hebben. Ze komen in het gunstigste geval rond 18.00 uur in 

Musselkanaal. 

[21-08-2020 13:53:32] [...] [...]:

 

[21-08-2020 13:54:39] [...] [...]:  wil reactie . Heb nog geen contact met hem 

gehad 

[21-08-2020 14:17:10] [...] [...]:[...]kan niet reageren ivm overleg met ministers tot 17.30 uur. Heb [...] 

verwezen naar COA en [...]. 

[21-08-2020 14:18:44] [...] [...]: Omgevingsanalist meldt: 

 

Op twitter zakelijke meldingen dat het gebeurt, nog amper een inhoudelijke reactie. Op facebook 

heeft eemskrant.nl het online staan en die zit nu op 30 reacties, kan het niet volledig in quarantaine 

overheerst. Gaat niet de racistische kant op. 



[21-08-2020 14:19:10] [...] [...]:

 

[21-08-2020 14:19:49] [VRG1]:  

[21-08-2020 15:00:14] [...] [...]: Verzoeken om lockdown azc nemen toe op socials. Zin in persbericht 

over opnemen? 

[21-08-2020 15:01:46] [...] [...]: Doe ik, stem ik inhoudelijk af met [...] 

[21-08-2020 15:03:11] [VRG1]: Woordkeuze is belangrijk; dat is ook de voorwaarde die 

meegeeft aan Delfzijl en  aan Mussel. 

 

[21-08-2020 15:03:39] [VRG1]:  

[21-08-2020 15:09:49] [VRG1]: 

 

[21-08-2020 15:13:37] [...] [...]:

 

[21-08-2020 15:14:26] [...] [...]: Pas locatie open als brandveiligheidscheck is gedaan en het terrein 

omheind en dus afgesloten is. 

[21-08-2020 15:18:17] [VRG1]: Brandveiligheidscheck is al gedaan, hekken zijn onderweg 😅 

[21-08-2020 15:19:25] [VRG1]: Timing van onze acties is wel even belangrijk; er moet niet teveel tijd 

zitten tussen nieuws en rijden bussen. Zal ik hier ook even als scenario op tafel gooien. 

[21-08-2020 15:24:35] [VRG1]: @  wil je ASAP delen wat jullie qua communicatie van 

plan zijn? 

[21-08-2020 15:38:47] [...] [...]: Timing plaatsig hek crusiaal; wij moeten eerst de belanghebbenden 

hebben ingelicht. 

[21-08-2020 15:40:29] [...] [...]: Dus eerst tijdpad maatregelen en afspraken 

[21-08-2020 15:48:44] [VRG1]: Ok. Houd ons hoogte. Pb en nieuwsbrief gewoon afmaken. 

[21-08-2020 15:57:45] [...] [...]: Er wordt nu een colllegevoorstel gemaakt; college moet hierover 

beslissen vanmiddag.  belt COA om harde afspraken te maken die we in het voorstel kunnen 

zetten. Pas daarna kan er een tijdpad gaan lopen. (morgen 18 uur arriveren lijkt haar 

waarschijnlijker) 

[21-08-2020 16:01:21] [VRG1]: Prima. Bellen zo dadelijk wel. Met z’n allen. 

[21-08-2020 16:29:41] [...] [...]: RTV Noord heeft het gerucht van Musselkanaal al vernomen 

[21-08-2020 16:32:36] [VRG1]: Zijn aan het vissen? 

[21-08-2020 16:37:02] [...] [...]: Yep 

[21-08-2020 16:39:07] [...] [...]: @[...]: wil je [...] vragen of ze asap reageert op de mail die ze net van 

 heeft gehad? 

[21-08-2020 16:39:39] [...] [...]: Yes, vraag ik (aan [...] 



[21-08-2020 16:40:12] [...] [...]:  

[21-08-2020 16:41:15] [...] [...]:  

[21-08-2020 17:24:22] [VRG1]: Samenvattend nog even, met mij eigen aanscherping: 

 

Vandaag 

17.30u - collegevergadering 

19.00u - raad informeren 

20.00u - een ‘go’. 

 

Zaterdag 

10.00u - bewonersbrief h-a-h Musselkanaal 

11.00u - persbericht Stadskanaal/Delfzijl/COA (concept komt ook bij [...] GGD langs) 

12.00u - volgend CoPI in Delfzijl 

13.00u - instappen bussen Delfzijl 

 

Stadskanaal start monitoring media op, omdat er al geruchten gaan over Mussel. 

 

In deze tijdlijn gaat het CoPI er vanuit dat de hekkenbouwer 3 uur nodig heeft. Die start een uur na 

de bewonersbrief. 

[21-08-2020 17:25:37] [...] [...]:[...] 

 

[21-08-2020 17:26:38] [VRG1][...] [...]: 👍� 

[21-08-2020 19:17:44] [...] [...]: Update: college niet akkoord omdat er te weinig garanties zijn. Ze 

willen dat  het gebied aanwijst als quarantaine gebied. Dan kunnen er garanties komen. 

[21-08-2020 19:55:34] [...] [...]: Er volgt later vanavond nog een nieuw college overleg. Daarna wordt 

duidelijk wat het nieuwe tijdpad wordt 

[21-08-2020 20:17:41] [VRG1][...] [...]: Helder. Bedankt voor de update. 

[21-08-2020 21:05:34] [...] [...]: Nieuwe update: [...] is bereid om het AZC aan te merken als 

quarantaine gebied. Dat betekent dat vanaf nu de VRG in de lead is en er geen collegebesluit meer 

nodig is. Ook communicatie wordt nu anders. Wel partijen in juiste volgorde informeren maar vanuit 

VRG 

[21-08-2020 21:07:33] [...] [...]: Ah interessant. Tijdspad zal er waarschijnlijk niet meer door 

veranderen? 



[21-08-2020 21:08:17] [...] [...]: Weet ik nog niet 

[21-08-2020 21:09:17] [...] [...]: 

 

[21-08-2020 21:10:17] [...] [...]:  

[21-08-2020 21:14:09] [...] [...]: Je krijgt info zo snel mogelijk. En ja, zit je niet mee. 

[21-08-2020 21:26:11] [...] [...]: 

 

[21-08-2020 21:35:03] [...] [...]:  vd Eemskrant meldt per e-mail dat ie heeft 

gehoord dat bew azc Delfzijl naar azc M’kanaal gaan, en vraagt meer info. 

[21-08-2020 21:35:40] [VRG1]:  

[21-08-2020 21:35:52] [...] [...]:  

[21-08-2020 21:36:01] [...] [...]: Geantwoord: morgen zal er meer bekend worden mbt azc Delfzijl, 

dan hoor je meer 

[21-08-2020 21:46:38] [VRG1]: Top. Morgenvroeg (!!) schakelen ik, [...] en [...] [...] 

(VRG/woordvoerder ) over de inhoud voor de nieuwsbrief en het persbericht. Prio ligt 

dan eerst bij de brief voor inwoners.  

 

Voor het gezamenlijk persbericht hebben we dan ‘iets’ meer tijd voor. 

[21-08-2020 21:47:15] [...] [...]: 👍 

[21-08-2020 22:03:11] [...] [...]: Check. Hoor het wanneer actie gevraagd is. 

[21-08-2020 22:04:54] [...] [...]:  

[22-08-2020 08:48:08] [...] [...]: Goedemorgen! Bedacht me nog twee dingen: 

* doet VRG nu ook het informeren vd te verplaatsen azc-bewoners in Delfzijl? 

* de reguliere eerste nieuwsbrief is gistermiddag in de directe omgeving verspreid door medw azc 

Musselkanaal. Zij weten precies waar die verspreid is en waar het m.i. ook volgende nieuwsbrief 

bezorgd zou moeten worden. Is het ook de bedoeling dat zij nwsbrf 2 gaan rondbrengen? 

[22-08-2020 08:49:05] [...] [...]: Lijkt mij het meest praktisch. 

[22-08-2020 08:51:50] [...] [...]: @ = antwoord op vraag 2, dank. Ze zijn er op 

voorbereid! 

[22-08-2020 08:52:31] [...] [...]: De andere vraag is afhankelijk van de uitkomst van het RBT dat nu 

aan de gang is... 

[22-08-2020 08:52:52] [...] [...]: Okee! 

[22-08-2020 08:56:12] [VRG1][...] [...]: Goedemorgen! RBT begint om 09.00u. Dat overleg maar even 

afwachten. Onze lijn is en blijft helder wat betreft Mussel; omwonenden en dorpsverenigingen eerst, 

dan de rest van de wereld. 



[22-08-2020 08:57:01] [...] [...]: Heb intussen op basis van wat ik nu weet alvast versie 5 gemaakt van 

het PB. Komt nu per mail naar jullie toe. 

[22-08-2020 09:08:52] [...] [...]: Dank. 

Nog ff praktisch wb nieuwsbrief: in azc is nog geen mogelijkheid om te printen. Er zal dan iemand 

naar ons kantoor in Ter Apel moeten om te printen en vermenigvuldigen. Handig om qua planning 

rekening mee te houden. 

[22-08-2020 09:42:31] [VRG1][...] [...]: 👍� 

[22-08-2020 09:42:39] [VRG1][...] [...]: 👍� 

[22-08-2020 09:49:38] [...] [...]: RTV Noord wil graag dat ik contact opneem. Bellen ze ook naar jullie, 

[...]? 

[22-08-2020 10:00:58] [VRG1]: Geen idee. Niks gehoord. 

[22-08-2020 10:02:08] [VRG1]: @  ik reageer zo op het persbericht. Ik ga zo weer naar 

de kazerne in Delfzijl. Hoop snel op duidelijkheid, zodat we - als alles doorgaat - de inwoners in ieder 

geval snel kunnen informeren. 

[22-08-2020 10:14:47] [...] [...]: 👍� 

[22-08-2020 10:17:14] [...] [...]: [VRG1] en [...]

 

[22-08-2020 10:19:53] [VRG1]: Ja, zit in het CoPI en bij RBT.  

Ik ben vergeten om woordvoering politie te informeren, maar dat doe ik nog wel. 

[22-08-2020 10:21:04] [VRG1]: Nieuwsbrief COA voor bewoners heeft nu prio. Mogelijk besluit voor 

Mussel wordt nu door  VRG genomen, plooien worden nu gladgestreken.  belt nu 

- of heeft dat al gedaan - met . 

[22-08-2020 10:23:21] [med1VRG][...] [...]: Ons persbericht wordt nu vanuit VRG gestuurd, maar jullie 

moeten achter de inhoud staan. Alt[...], dat is mijn inzet. Basis ligt nu ook bij [...] [...]. Ik denk dat [...] 

en [...] de basis moeten voltooien en dat [...] en [...] moeten aanvullen. 

[...] kijkt dan ook nog een keer mee vanuit GGD. 

[22-08-2020 10:25:48] [...] [...]: Prima! 

[22-08-2020 10:27:23] [...] [...]: Wat kan ik nog doen voor COA-nieuwsbrief voor omwonenden? 

[22-08-2020 10:27:46] [med1VRG][...] [...]: @ zou jij lijntje richting [...] willen leggen? Ik 

moet zo eerst naar het CoPI. Planning is afhankelijk van de bewonersbrief. 

[22-08-2020 10:27:53] [med1VRG][...] [...]: Jazeker! 

[22-08-2020 10:28:14] [...] [...]: Even de inhoud van het PB naast dat van de nieuwsbrief leggen en 

inhoud daarop aanpassen. 

[22-08-2020 10:28:30] [...] [...]: Haha zoiets zat ik net te tikken 

[22-08-2020 10:28:36] [...] [...]: Ik ga aan de gang 



[22-08-2020 10:28:37] [...] [...]: @ : doe ik! 

[22-08-2020 10:30:13] [med1VRG][...] [...]: Yes! 

[22-08-2020 11:04:01] [...] [...]: Stem jij pb af met [...] C [...] of handig om hem in mail mee te nemen? 

[22-08-2020 11:04:23] [...] [...]: Zijn naam staat er wel in 😁 

[22-08-2020 11:04:40] [...] [...]: Misschien hoort ie ook in dit appgroepje... 

[22-08-2020 11:05:09] [...] [...]: Heb net contact gehad met [...] hij heeft al wat aanpassingen gedaan 

en na het copi de laatste aanpassingen + tijdpad voor het vervolg vandaag. 

[22-08-2020 11:05:18] [med1VRG][...] [...] heeft [...] [...] toegevoegd 

[22-08-2020 11:05:59] [...] [...]: Ha mooi 

[22-08-2020 11:09:15] [...] [...]: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx • 2 

pagina's document weggelaten 

[22-08-2020 11:10:13] [...] [...]: Dit is laatste versie van het nieuwsbericht dat ik zojuist naar [...]/[...] 

heb gemaild. Vraag is nu even aan Stadskanaal welke rol de bgm wil in de communicatie 

[22-08-2020 11:14:13] [...] [...]: [...], krijg het document niet naar mezelf gemaild, zou je het mij 

kunnen e-mailen? 

[22-08-2020 11:14:26] [...] [...]: Laat maar vertraging op de lijn 

[22-08-2020 11:16:57] [...] [...]: Wacht...  wil het toch iets anders. Komt nieuwe versie 

[22-08-2020 11:17:30] [...] [...]: En [...] hoeft er niet in. Nu maximaal VRG 

[22-08-2020 11:20:22] [...] [...]: [...], graag ook aandacht voor AZC Delfzijl ivm vragen uit samenleving 

'waarom geen lockdown'. 

[22-08-2020 11:21:14] [...] [...]: [...], in nieuwsbrief omwonenden  wel? 

[22-08-2020 11:21:44] [...] [...]: Heb zo overleg. Hoor je dan van mij 

[22-08-2020 11:21:50] [...] [...]: 👍� 

[22-08-2020 11:22:10] [med1VRG][...] [...]: Succes! 

[22-08-2020 11:26:52] [...] [...]: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx • 1 

pagina document weggelaten 

[22-08-2020 11:27:12] [...] [...]: Deze versie is met instemming van de voorzitter 

[22-08-2020 11:32:20] [...] [...]: Hoe ziet het tijdpad er nu uit? 

[22-08-2020 11:32:37] [...] [...]: Volgt na het copi 

[22-08-2020 11:33:45] [med1VRG][...] [...]: Deel ik dadelijk. Wordt +uur planning. Start is dan tijdstip 

bezorging bewonersbrief. 

[22-08-2020 11:34:33] [...] [...]: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx • 1 

pagina document weggelaten 



[22-08-2020 11:34:45] [...] [...]: Ik krijg door dat er uit teststraat van donderdag gebleken is dat nog 

één bewoner positief is op corona. Totaal dan 29, vier meer dan gister naar buiten gebrachte 25 

[22-08-2020 11:34:46] [...] [...]: Zojuist gemaild. 

[22-08-2020 11:38:23] [...] [...]:

 

[22-08-2020 11:39:38] [...] [...]: Dat is niet de vraag! 

[22-08-2020 11:40:18] [...] [...]: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx • 1 

pagina document weggelaten 

[22-08-2020 11:41:56] [...] [...]: 

 

[22-08-2020 11:43:17] [...] [...]: Vraag mbt lockdown Dlfzl is me gister door verschillende journalisten 

gesteld 

[22-08-2020 11:44:44] [med1VRG][...] [...]: Teststrategie kan er nog in. [...] kan input leveren. Sluit 

aan op de ‘lockdown’ vraag. 

[22-08-2020 11:59:24] [...] [...]: Done 

[22-08-2020 12:00:08] [...] [...]: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx • 1 

pagina document weggelaten 

[22-08-2020 12:05:22] [...] [...]: Pb akkoord voor Dz 

[22-08-2020 12:09:52] [...] [...]: De rest ook akkoord? 

[22-08-2020 12:11:55] [...] [...]: Nu in overleg. Even kijken of daar nog wat uitkomt. 

[22-08-2020 12:12:23] [...] [...]: Ligt bij ons ook nog even voor, ik reageer zsm 

[22-08-2020 12:32:32] [...] [...]:

 

[22-08-2020 12:37:06] [...] [...]: Zie mail 

[22-08-2020 12:38:45] [...] [...]: Als cijfer niet klopt dan idd weglaten. Kwam van mij, vd week waren 

90 personen getest, plus 26 teststraat donderdag. Maar GGD heeft eindtotaal  beter in beeld dan ik 

[22-08-2020 12:39:38] [...] [...]: Kwam uit het copi. Besmettingen klopt wel, aantal getesten niet zeker 

[22-08-2020 12:40:36] [...] [...]: Aantal check ik bij [...]. Wat ik wel weet: 11 mensen zijn herstelt 

[22-08-2020 12:40:45] [...] [...]: Sorry hersteld 

[22-08-2020 12:40:52] [...] [...]: Dan weglaten of een plm geven (plm 125) 

[22-08-2020 12:41:24] [...] [...]: Dat hebben we eerder wel gemeld, aantal herstelden. Geeft wel 

beeld. 

[22-08-2020 12:46:53] [...] [...]: Uit ons overleg kwam het volgende tijdpad naar voren: overleg 

college nu, fractievoorzitters en stakeholders informeren rond half 2, start verspreiding nieuwbrief 



bewoners vanaf half 2 / kwart voor 2 (+ check laatste bezorging), laatste bezorging = persbericht 

eruit + hekken plaatsen + bussen seintje geven = rond 4 uur arriveren. Is dit haalbaar en realistisch? 

[22-08-2020 13:01:35] [med1VRG][...] [...]: Ja. Ik bundel alle info en deel zo de CoPI tijdlijn. 

[22-08-2020 13:24:29] [med1VRG][...] [...]: Er zijn nog wat haken en ogen die van invloed zijn op het 

logistieke procies. 

[22-08-2020 13:28:22] [...] [...]: Zie mail voor defintieve bericht 

[22-08-2020 13:28:34] [...] [...]: @ voeg je [...] nog even toe aan de groep? 

[22-08-2020 13:28:54] [med1VRG][...] [...]: 16.00 uur arriveren is krap, ik hoop 16.00 uur vertrek. Zijn 

nu het proces van communiceren bewoners azc Delfzijl en uiteindeljk instappen aan het 

aanscherpen. 

[22-08-2020 13:29:14] [med1VRG][...] [...] heeft [...] [...] toegevoegd 

[22-08-2020 13:29:56] [med1VRG][...] [...]: Ha [...]. Welkom. Ik deel zo een aangescherpte tijdlijn. 

Communicatie loopt, logistiek nog wat haken en ogen. 

[22-08-2020 13:30:45] [med1VRG][...] [...]: Ik bel @ zo om even bij te praten. 

[22-08-2020 13:30:47] [...] [...]: ✅ 

[22-08-2020 13:31:17] [med1VRG][...] [...]: @de rest: [...] is [...] zijn achtervang richting 

VRG. 

[22-08-2020 13:35:00] [...] [...]:

 

[22-08-2020 13:53:15] [...] [...]: 

 

[22-08-2020 13:54:22] [...] [...]: Geen idee. Ik denk dat het bericht prima is. Alt[...], ik heb de laatste 

versie gezien. Nuances kun je nog aanbrengen in evt telefonische toelichting. 

[22-08-2020 13:54:35] [...] [...]: Ik bel je, [...] 

[22-08-2020 13:54:50] [...] [...]: Ik bel jou even. 

[22-08-2020 13:55:18] [...] [...]: Sta nl in de rij bij de kassa. 

[22-08-2020 13:55:32] [...] [...]: 👍�😁 tot zo 

[22-08-2020 13:55:58] [...] [...]: Jij doet die boodschappen waar ik nog steeds niet aan toegekomen 

ben 

[22-08-2020 13:57:06] [...] [...]: Als het echt anders moet, check dan even met [...]. Dat is de kortste 

klap. 

[22-08-2020 13:58:10] [...] [...]: Handiger als ik [...] bel? 

[22-08-2020 14:00:54] [...] [...]: Yes. Ik kan zo wel leven met het bericht hoor. 



[22-08-2020 14:21:21] [...] [...]: Iets anders. , , belt mij met verzoek om een 

omgevingsanalyse te leveren aan de politie, zodat die kan anticiperen op sentiment in gemeente 

Stadskanaal. Ik begrijp van [...] dat dit in RBT is toegezegd aan [...]AC Politie, vraagt of de 

omgevingsanalyse van Stadskanaal gedeeld kan worden met de politie/ROT (LCMS). Verzoek ook om 

communicado politie hier toe te voegen zolang het nodig is. 

[22-08-2020 14:33:20] [...] [...]: Ik zie wel dat [...] als contactpersoon onder het PB staat. Da’s dan 

wellicht niet handig. 

[22-08-2020 14:36:21] [med1VRG][...] [...]: Heb ik gewijzigd. Stuur DEF ook zo naar hier. 

[22-08-2020 14:36:47] [med1VRG][...] [...]: zit hier. 

[22-08-2020 14:41:16] [...] [...]: Brieven Musselkanaal zijn rond! In de stromende regen... 

[22-08-2020 14:41:27] [...] [...]: 👍� 

[22-08-2020 14:42:21] [med1VRG][...] [...]: Dank! 

[22-08-2020 14:42:27] [med1VRG][...] [...]: Persbericht is eruit! 

[22-08-2020 14:42:55] [...] [...]: Perslijst? 

[22-08-2020 14:43:10] [med1VRG][...] [...]: Komt nu ook op de site van VRG. Volgt daarna een tweet. 

[22-08-2020 14:58:38] [med1VRG][...] [...]: 

https://twitter.com/ /status/  

[22-08-2020 15:02:27] [med1VRG][...] [...]: Tijdlijn in het kort: 

 

ASAP: bewoners azc informeren over de verplaatsing. Kost tijd. 

 

15.30: bussen vertrekken uit Delfzijl 

 

16:30: aankomst in Musselkanaal 

 

Gaat om 3 bussen. 

[22-08-2020 15:03:03] [med1VRG][...] [...]: Besmette asielzoekers Delfzijl gaan naar Musselkanaal - 

#rtvnoord 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/735124/Besmette-asielzoekers-Delfzijl-gaan-naar-Musselkanaal 

[22-08-2020 15:05:21] [med1VRG][...] [...]: 

https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/nieuws/overplaatsing_van_deel_van_de_azc-

bewoners_van_delfzijl_naar_musselkanaal/ 

[22-08-2020 15:05:27] [med1VRG][...] [...]: Origineel. 

[22-08-2020 15:43:10] [med1VRG][...] [...]: Bewoners worden nu geïnformeerd.  



Bussen zijn onderweg naar Delfzijl. 

 

Met [...] nog even scherp gemaakt wat de afspraken zijn qua media op/bij locatie. 

Dat loopt via [...].  

De recepties en van Delfzijl en Musselkanaal hebben instructies daarvoor. 

[22-08-2020 15:45:56] [...] [...]: RTV Noord gaat […] vh COA, interviewen over hoe de opvang in azc 

Musselkanaal er uit gaat zien. Omdat eerstvolgende radiouitzending pas morgen twaalf uur is zal het 

interview waarschijnlijk gebruikt worden voor een stuk online 

[22-08-2020 15:58:44] [...] [...]: Ter info: ik heb RTV Noord (…) gemeld dat de 50 in beginsel vrijwillig 

naar Musselkanaal vertrekken. Ik zou die lijn willen vasthouden. 

[22-08-2020 16:02:04] [med1VRG][...] [...]: Yes! [...] inmiddels gesproken. 

[22-08-2020 16:02:23] [...] [...]: En zij geeft het weer door aan  

[22-08-2020 16:03:00] [med1VRG][...] [...]: Nog ter info: rond 18.00 uur komt er een eerste 

omgevingsanalyse. 

[22-08-2020 16:05:01] [...] [...]: Komt die in LCMS? En wordt die nog even met advies ingebracht in 

CoPi of mini-ROT? 

[22-08-2020 16:05:43] [med1VRG][...] [...]: Ja en ja. Mini-ROT zit hier inmiddels ook 😉 

[22-08-2020 16:09:53] [...] [...]: Uhh ik ben al een heel eind in VR-terminologie maar LCMS? 

[22-08-2020 16:12:26] [...] [...]: 

 

[22-08-2020 16:13:05] [...] [...]: Meldsysteem. Kun jij niet bij, maar wij delen wel. 

[22-08-2020 16:13:37] [...] [...]: 👍� 

[22-08-2020 16:13:36] [...] [...]: Kun = kan 

[22-08-2020 16:28:27] [...] [...]: RTV Noord gesignaleerd bij azc Delfzijl 

[22-08-2020 16:28:57] [med1VRG][...] [...]: Eemskrant ook. 

[22-08-2020 16:29:04] [med1VRG][...] [...]: Sta ik nu naast. 

[22-08-2020 16:29:09] [...] [...]: 😁 

[22-08-2020 16:31:35] [...] [...]: Ik gok op foto’s van bussen � 

[22-08-2020 16:31:54] [...] [...]: ‘Bussen vertrekken uit Delfzijl’ 

[22-08-2020 16:32:08] [...] [...]: ‘Bussen komen aan in Musselkanaal’ 

[22-08-2020 16:48:38] [med1VRG][...] [...]: Conform beeld. Zoals het nu lijkt: twee bussen en geen 

bus met mogelijke niet-medewerkers. 

[22-08-2020 16:49:48] [med1VRG][...] [...]: https://www.nu.nl/coronavirus/6072600/vijftig-

asielzoekers-in-quarantaine-na-corona-uitbraak-in-azc-in-delfzijl.html 



[22-08-2020 16:50:21] [med1VRG][...] [...]: https://www.dvhn.nl/groningen/Dorpsbelangen-en-

ondernemers-Musselkanaal-Met-corona-besmette-asielzoekers-hierheen-halen-Wij-zijn-witheet-

25949837.html 

[22-08-2020 17:02:30] [med1VRG][...] [...]: Bussen zijn er. 

[22-08-2020 18:28:04] [med1VRG]  [...]: 2208202_OverplaatsingAsielzoekersDelfzijl.pdf • 2 
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[22-08-2020 18:28:53] [med1VRG][...] [...]: Hierbij 👆� een eerste omgevingsanalyse. De 

omgevingsanalist heeft daarbij een eigen samenvatting geplaatst. Het is echter ‘maar’ een beeld van 

wat we online zien. 

 

Mijn eigen kort door de bocht duiding van de analyse: 

 

 

 

[22-08-2020 18:29:51] [...] [...]: We zijn volop bezig! 

[22-08-2020 18:33:13] [...] [...]: Complementen vanuit het RBT voor jullie harde werk van vandaag. 

Klasse! 

[22-08-2020 18:35:34] [...] [...]: Wat mij betreft graag gedaan en fijne samenwerking. 

[22-08-2020 18:37:11] [...] [...]: Wat [...] zegt. Heel prettige samenwerking! 

[22-08-2020 18:49:29] [...] [...]: @  : in analyse staat Mussel, maar het is echt 

Musselkanaal. Mussel is ander dorp. Goed op letten in communicatie. 

[22-08-2020 19:11:31] [med1VRG][...] [...]: Check. Ik ga het niet meer afkorten! 

[22-08-2020 19:11:35] [med1VRG][...] [...]: Top. 

[22-08-2020 19:12:37] [med1VRG][...] [...]: Iedereen bedankt hier. Hard en snel SAMENgewerkt 💪� 

[22-08-2020 19:21:55] [med1VRG][...] [...]: Bussen zijn overigens aangekomen in Musselkanaal. Geen 

omwonenden of ander gespuis daar bij de poort. 

[22-08-2020 19:29:10] [...] [...]: 

 

 

 

 

 



[22-08-2020 19:32:28] [...] [...]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22-08-2020 20:11:22] [med1VRG][...] [...]: 😹 

[22-08-2020 21:38:23] [...] [...]: Inmiddels al problemen bij het azc omdat mensen aan achterkant uit 

het raam klimmen e.d. Wordt actie ondernomen. op de hoogte. Maandag ook hekken 

aan achterkant. Intussen is er al petitie gestart.... 

[22-08-2020 21:39:23] [...] [...]: COA heeft ook actie ondernomen richting bewoners 

[22-08-2020 21:41:08] [...] [...]: Ja, op de begane grond aan de achterkant zijn de ramen dicht 

gemaakt. Aan een betere/structurele oplossing wordt gewerkt. 

[22-08-2020 21:41:20] [...] [...]: Ook wordt het hekwerk uitgebreid 

[22-08-2020 21:42:23] [...] [...]: O dat schreef je al, [...]... 

[22-08-2020 21:47:52] [...] [...]: 👍 

[24-08-2020 11:41:32] [...] [...]: Er zijn vier nieuwe besmettingen vastgesteld onder bewoners azc 

Delfzijl, alle vier deze personen zitten reeds in azc Musselkanaal. 

[24-08-2020 11:42:50] [...] [...]: Vandaag wordt een teststraat ingericht in azc Delfzijl om zoveel 

mogelijk mensen aldaar, ook met lichte klachten, te kunnen testen. Uitslag wordt morgen verwacht. 

Dat lijkt me dan een goed moment om een volgende update te doen. 

[24-08-2020 14:03:22] [...] [...]: [...] wil je [...] toevoegen aan deze groep? Dan stap ik eruit. 

[24-08-2020 14:08:09] [med1VRG][...] [...] heeft [...] [...] toegevoegd 

[24-08-2020 14:08:39] [med1VRG][...] [...]: Welkom [...]! 

[24-08-2020 14:09:21] [...] [...] heeft de groep verlaten 

[24-08-2020 15:02:46] [...] [...]: Dank je! 



[24-08-2020 15:32:25] [...] [...]:

 

[24-08-2020 15:34:25] [med1VRG][...] [...]: Schakel ook even met [...]. Het kan zijn dat Martin ook 

naar haar belt. 

[24-08-2020 15:49:39] [...] [...]: 👍� 

[24-08-2020 16:45:50] [med1VRG][...] [...] heeft [...] [...] toegevoegd 

[24-08-2020 16:46:15] [med1VRG][...] [...]: Hoi [...] (GGD/VRG).  

Ik heb je toch maar even toegevoegd, maakt mogelijke afstemming net iets makkelijker. 

Ik verwacht dat we na 2 weken deze app kunnen opheffen. 👊� 

[24-08-2020 16:46:50] [...] [...]: 👋� 

[25-08-2020 16:19:42] [...] [...]: Vanmiddag gaat er wat mij betreft een update uit mbt stavaza Delfzijl 

/ Musselkanaal. [...] en [...] zijn aangesloten. Wie leest nog meer mee? [...], [...]? Wie van VRG? 

[25-08-2020 16:28:16] [...] [...]: I

 

[25-08-2020 16:58:38] [...] [...]: @  opzetjes pb in je mail 

[25-08-2020 17:05:45] [...] [...]: Heb je laatste aantallen ontvangen want ik niet...... 

[25-08-2020 17:06:40] [...] [...]: Vandaag geen nieuwe besmettingen. Dertien personen gaan naar 

Musselkanaal voor quarantaine, dat zijn enkele personen die vandaag getest zijn en hun familieleden 

[25-08-2020 17:08:58] [...] [...]: Dank voor de update. Krijg ik het concept persbericht van je? 

[25-08-2020 17:09:48] [...] [...]: Ben bezig met aanpassen, volgende versie komt er zo aan 

[25-08-2020 17:20:14] [...] [...]: In mailbox, [...], [...], [...] 

[25-08-2020 17:20:48] [...] [...]: Gezien 

[25-08-2020 17:24:36] [...] [...]: Heb één gedrochtelijke zin aangepast. 

[25-08-2020 17:25:10] [...] [...]: De kop moet ook nog sa gepast worden 

[25-08-2020 17:25:28] [...] [...]: Ik wacht op reactie burgemeester 

[25-08-2020 17:37:21] [...] [...]: Afspraak is correct! 

[25-08-2020 17:41:49] [...] [...]: 👍� 

[25-08-2020 20:29:55] [...] [...]: Het persbericht gaat er vanavond niet meer uit. 

[25-08-2020 20:30:48] [...] [...]: Dank voor de update 

[26-08-2020 08:36:30] [...] [...]: Twee vragen: 

@  wanneer wordt het persbericht verstuurd? 

@  wat is de status mbt de ideeen voor vanmiddag? Wij moeten nog wel wat regelen als 

dit met alle partijen doorgaat. 



[26-08-2020 08:54:50] [...] [...]: Alles geregeld. Stuur jullie straks gedetailleerde info 

[26-08-2020 09:00:24] [...] [...]: Qua persbericht: streven is eind vd ochtend 

[26-08-2020 09:50:50] [...] [...]: Ik stuur nu een volgend concept rond, vooral aan [...] en [...] de vraag 

daar even bij mee te kijken 

[26-08-2020 09:51:34] [...] [...]: Wil je hem mij ook nog even ter info mailen? 

[26-08-2020 09:51:54] [...] [...]: Yes! 

[26-08-2020 11:30:49] [...] [...]: Hoi [...], ik heb nog niets ontvangen mbt de bijeenkomst van straks! 

[26-08-2020 11:31:09] [...] [...]: Ik wil de medewerker van de GGD graag inlichten waar ze moet zijn 

etc. 

[26-08-2020 11:36:22] [...] [...]: Woensdagmiddag 26 augustus 

Van 14.00 tot 15.30 uur (met 30 min. uitloop voor Welstad) 

Locatie: Welstad, Het Lint, Willem Diemerstraat 7 (zij-ingang) 

[…] 

 

Donderdagochtend 27 augustus 

Van 10.00 tot 11uur regulier Welstad inloop 

Locatie: Welstad, Het Lint, Willem Diemerstraat 7 (zij-ingang) 

Medewerkers Welstad 

 

Vrijdagmiddag 28 augustus 

Van 14.00 tot 16.00 uur (met evt. uitloop tot 5 uur) 

Locatie: [...]t Musselkanaal, Willem Diemerplein. 

[…] 

[26-08-2020 11:36:36] [...] [...]: Inmiddels berichten op socials geplaatst! 

[26-08-2020 11:38:32] [...] [...]: Dank 

[26-08-2020 11:44:39] [...] [...]: [...], heeft de GGD voor de bril hoeveel van de 33 besmette personen 

ondertussen hersteld zijn? Zaterdag was dat elf. 

[26-08-2020 11:47:03] [...] [...]: Ik heb de vraag uitstaan maar nog geen reactie! 

[26-08-2020 12:43:16] [...] [...]: Ik krijg zo uitslag van de cijfers 

[26-08-2020 18:09:04] [med1VRG][...] [...]: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/736614/GGD-lockdown-

van-azc-Delfzijl-was-niet-nodig 

[27-08-2020 09:44:06] [...] [...]: Goedemorgen [...], hoe is gisterenmiddag verlopen? Was de sfeer 

goed? Was er veel animo of was het rustig (wat uiteraard een goed teken is)? 



[27-08-2020 10:16:00] [...] [...]: Magere opkomst. 2 a 3. Sfeer prima! Vrijdag verwachten we er meer 

[27-08-2020 12:42:22] [...] [...]: Twee asielzoekers azc Ter Apel besmet met coronavirus - #rtvnoord 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/736949/Twee-asielzoekers-azc-Ter-Apel-besmet-met-coronavirus 

[28-08-2020 11:29:40] [...] [...]: RTV Noord ( is vandaag vrij) vraagt me om 

update corona Delfzijl / Musselkanaal.  

* zijn er nog nieuwe besmettingen in azc Delfzijl, of bij mensen uit Delfzijl die in azc Musselkanaal 

zitten? 

(achtergrond bij deze vraag: RTV Noord kijkt naar RIVM-cijfers en die geven 6 of 7 nieuwe gevallen 

voor gemeente Delfzijl aan) 

* heeft er na onze laatste berichtgeving (van woensdag) nog uitstroom uit Musselkanaal 

plaatsgevonden, zo ja, om hoeveel mensen gaat het? 

* kunnen wij bevestigen dat kinderen azc Delfzijl weer naar de basisschool gaan? Klopt het dat het 

niet om alle kinderen gaat? 

(mijn vraag bij die laatste vraag: zitten de kinderen die niet naar school gaan niet gewoon in 

Musselkanaal?) 

Ik heb deze vragen bij de betreffende  neergelegd, maar dan weten jullie dit even 

[28-08-2020 11:36:31] [...] [...]: OK. Als ik info voor je moet halen bij GGD, laat maar weten. 

[28-08-2020 11:37:01] [...] [...]: 👍� 

[28-08-2020 12:16:59] [...] [...]: Krijg net telefoontje van collega VR/GGD Fryslân, zij zijn benaderd 

door RTV Noord om een vergelijk te maken tussen situatie corona azc Sneek en azc Delfzijl. Die vraag 

heb ik eerder van hen gehad en daarbij heb ik aangegeven dat er geen vergelijk te maken is want 

elke situatie is anders, alleen al gebouwelijk. Die lijn houdt VRF/GGDFr ook aan. 

[28-08-2020 13:06:36] [...] [...]: [...] [...] DvhN vroeg net om terugblik op verloop azc Musselkanaal, 

aangegeven dat het zich even moest zetten maar dat het nu allemaal loopt. Benadrukt dat met 

hekken, extra beveiligers en begeleiding door COA-personeel geen mensen van het terrein gaan die 

daarop moeten blijven. Bij cijfers van pb woensdag gebleven. 

 

[28-08-2020 13:07:58] [...] [...]: I  

[28-08-2020 13:09:33] [...] [...]: 

 

[28-08-2020 13:10:13] [...] [...]: 

 

[28-08-2020 13:13:08] [...] [...]: I

 

[28-08-2020 14:07:30] [...] [...]: 



gebleven dat het onmogelijk is een vergelijk te maken, vanwege andere omstandigheden. En heb 

benadrukt dat in beide gevallen de expertise van alle betrokken partijen maximaal ingezet is/wordt 

[28-08-2020 16:17:34] [...] [...]: Ik krijg door dat er gisteren één azc-bewoner in Musselkanaal een 

positieve testuitslag had en van quarantaine naar isolatie is gegaan. Daarna geen nieuwe positieve 

uitslagen meer. 

Ook zijn er sinds de melding van woensdag nog 19 personen teruggekeerd of terugkerende naar 

Delfzijl. Daaronder drie kinderen, twee in basisschoolleeftijd en één kind van dertien. 

Er zijn dan nog dertien personen in Musselkanaal, vier in quarantaine en negen in isolatie waaronder 

drie kinderen. 

[28-08-2020 16:18:01] [...] [...]: Gaat de goede kant op! 

[28-08-2020 16:18:09] [...] [...]: Zeker! 

[28-08-2020 16:19:45] [...] [...]: Ik ga hieruit met jullie welbevinden het volgende aan RTV Noord en 

DvhN doorgeven: 

1 nieuwe positief geteste persoon 

19 personen sinds vorige melding terug naar Delfzijl 

13 personen nog in Musselkanaal waaronder drie kinderen 

[28-08-2020 16:20:47] [...] [...]: Zal[...] blij mee zijn! 

[28-08-2020 16:21:13] [...] [...]: Op vraag mbt kinderen Delfzijl al/niet naar school antwoord ik dat er 

ook kinderen in basisschoolleeftijd in M’kanaal zaten 

[28-08-2020 16:21:46] [...] [...]: Maar dat de rest weer naar school gaat 

[28-08-2020 16:26:56] [...] [...]: Correctie: er is nog geen duidelijkheid over wat school doet 

[28-08-2020 16:27:37] [...] [...]: Mooi bericht [...]! 

[28-08-2020 16:48:35] [...] [...]: 

 

[28-08-2020 16:50:17] [...] [...]: Cijfers zoals vermeld met RTV Noord en DvhN gedeeld 

[28-08-2020 19:09:54] [...] [...]: DVHN: AZC Musselkanaal loopt leeg: meeste asielzoekers weer terug 

naar Delfzijl  

 

https://www.dvhn.nl/groningen/AZC-Musselkanaal-loopt-leeg-meeste-asielzoekers-weer-terug-naar-

Delfzijl-25967830.html 

[28-08-2020 19:12:39] [...] [...]: ‘  

[02-09-2020 14:35:09] [...] [...]: Er gaat vanmiddag een nieuwsbrief in omgeving azc Musselkanaal 

rond waarin de laatste stavaza mbt corona-opvang aldaar vermeld (gister 12 p terug naar Delfzijl, 1 p 

nog in isolatie & onder toezicht, maandag instroom ‘regulier’). Als deze is rondgedeeld stuur ik de 

nieuwsbrief ter info ook naar mijn contactpersonen van regionale en lokale media 



[02-09-2020 15:03:06] [...] [...]: 👍 

[02-09-2020 15:52:45] [...] [...]: Wil je de nieuwsbrief met me delen [...]? 

[02-09-2020 16:18:08] [...] [...]: Yes! 

[02-09-2020 16:58:11] [...] [...]: 'COA moet corona-azc's aanwijzen, Veiligheidsregio Groningen doet 

wel aanbod' - #rtvnoord 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/738865/COA-moet-corona-azc-s-aanwijzen-Veiligheidsregio-

Groningen-doet-wel-aanbod 

[08-09-2020 10:17:40] [...] [...]: Er is gisteren een nieuwe coronabesmetting in azc Delfzijl 

geconstateerd. Betreffende persoon en diens gezin zijn in isolatie/quarantaine geplaatst, na bron- en 

contactonderzoek bleken verdere maatregelen overbodig (dus geen andere mensen in quarantaine / 

getest) 

[08-09-2020 10:18:59] [...] [...]:

 

[08-09-2020 10:19:31] [...] [...]: Ik wil [...] vragen even mee te lezen. [...] is even niet inzetbaar. 

[08-09-2020 10:30:42] [...] [...]: Stuur maar 

[08-09-2020 10:30:58] [...] [...]: [...].[...]@groningen.nl 

[08-09-2020 10:44:31] [...] [...]: Mail maar [...] 

[08-09-2020 10:55:27] [...] [...]: Gemaild naar  

[08-09-2020 11:22:07] [...] [...]: Ik wil het nog even checken bij de GGD, wordt zo terug gebeld. 

[08-09-2020 11:28:36] [...] [...]: Dank [...]! 

[08-09-2020 12:56:51] [...] [...]: Wij zijn akkoord met het persbericht [...]. 

[08-09-2020 12:58:09] [...] [...]: Fijn, [...]! 

[08-09-2020 13:46:00] [...] [...]: Zie mail [...] 

[08-09-2020 13:55:20] [...] [...]: 👍� 

[08-09-2020 14:05:45] [...] [...]: Zijn er inhoudelijke veranderingen tov het concept persbericht gezien 

de opmerking van [...]? 

[08-09-2020 15:17:12] [...] [...]: Ja, ik bel je even. 

 

 

 

 



Delfzijl, 12 augustus 2020, 

 

Beste bewoner, 

Op dit moment is een aantal bewoners van ons azc besmet met het corona-virus. Sinds de eerste 

melding zijn we samen met het GZA en de GGD (gezondheidsdienst) aan het onderzoeken of meer 

mensen die in direct contact zijn geweest met de besmette bewoners ook besmet zijn met het 

corona-virus. 

Voor velen van ons, zowel bewoners als personeel, is dit een spannende situatie die veel vragen 

oproept.  

Daarom wil ik u uitleggen wat wij op dit moment doen samen met GZA en GGD: 

Mensen die positief getest zijn moeten in isolatie blijven op hun kamer om verdere verspreiding te 

voorkomen. Deze isolatie duurt minimaal 7 dagen. Wanneer de besmette persoon na deze 7 dagen 

nog 24 uur geen klachten heeft die bij het corona-virus horen, zal de isolatie worden opgeheven. Het 

is dan weer veilig voor deze mensen om contact te hebben met gezonde mensen.  

Mensen die (mogelijk) in contact zijn geweest met positief geteste mensen, worden zo spoedig 

mogelijk getest door de GGD (en in sommige gevallen door de GZA). 

Deze mensen moeten 14 dagen in quarantaine. Dat houdt in dat men zo veel mogelijk binnen moet 

blijven en alle contact met andere bewoners moet voorkomen. Ook wanneer deze personen negatief 

getest worden moet men 14 dagen in quarantaine omdat het virus zich binnen deze periode alsnog 

kan ontwikkelen. 

Bewoners mogen niet meer naar de winkel. Daarom verstrekt het coa maaltijden aan deze personen. 

 

Wat kunt u doen om de risico’s te beperken; 

Houd u aan de richtlijnen en regels die de Nederlandse overheid heeft aangegeven: 

Houd 1,5 meter afstand. 

Was zeer geregeld uw handen (en raak uw gezicht zo min mogelijk aan). 

Als u klachten heeft (keelpijn, koorts) dan moet u contact opnemen met de GZA-lijn om een test af 

te laten nemen. 

Samen met u kunnen wij deze situatie onder controle krijgen. Wij verzoeken u dan ook met klem om 

de aanwijzingen van het coa, GZA en GGD goed op te volgen. 

Ook als u geen klachten voelt kan het zijn dat u besmet bent, samen moeten we verdere verspreiding 

voorkomen.  

Met vriendelijk groet, 

 

[---] 

azc Delfzijl 
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Datum 24 augustus 2020 Onze referentie Z/20/036541/74348 

Aantal bijlagen - Uw referentie - 

Behandeld 

door 

 Sector/dienst 

 

Directie 

Telefoon 088 162  Team - 

E-mail @vrgroningen.nl  

    

Onderwerp 

 

Opdrachten en afspraken 22-08-2020_Verplaatsing bewoners AZC Delfzijl 

 

Geachte  , 

Op zaterdag 22 augustus 2020 zijn bewoners van het AZC Delfzijl (Zwet 1 te Delfzijl) verplaatst naar de 
locatie van het AZC te Musselkanaal (De Brink 7 te Musselkanaal). Hierbij ging het om bewoners die positief 
zijn getest op het coronavirus COVID-19, dan wel uit het bron- en contactonderzoek naar voren zijn 
gekomen en in quarantaine moesten worden geplaatst. Het besluit om hen te verplaatsen heb ik genomen 
op advies van de d.d. Directeur Publieke Gezondheid van Groningen en in mijn bevoegdheid als voorzitter 
Veiligheidsregio Groningen heb ik hiertoe opdracht gegeven. 
 
Onder normale omstandigheden zou het AZC te Musselkanaal deze week worden geopend en stond leeg. 
Daarom biedt deze locatie de mogelijkheid om als uitwijklocatie te fungeren. Hieraan zitten wel termijnen 
vast, zodat na de verplichte quarantaineperiode het AZC alsnog als opvanglocatie, zoals bedoeld, kan 
worden geopend. Deze termijnen zijn zaterdag besproken en herbevestig ik met deze brief. 
 
Momenteel vindt in het AZC te Delfzijl nog bron- en contactonderzoek plaats door de GGD Groningen. Dit 
kan er eventueel toe leiden dat nog enkele bewoners uit AZC Delfzijl dienen te worden verplaatst naar AZC 
Musselkanaal. Afgesproken is hiervoor een maximale periode van 72 uren aan te houden. Dit houdt in dat 
na deze periode van 72 uren geen andere bewoners meer worden opgenomen in het AZC te Musselkanaal. 
 
Elke bewoner die is verplaatst, heeft een verplichte isolatie-, dan wel quarantaineperiode van maximaal 14 
dagen opgelegd gekregen. Zodra het na medisch onderzoek mogelijk is dat een bewoner veilig terug kan 
keren naar het AZC te Delfzijl, zal dit zo spoedig mogelijk gebeuren. Dit gebeurt in ieder geval binnen 14 
dagen vanaf het moment van de aankomst bij het AZC te Musselkanaal. Bij terugkeer wordt naast de 
individuele medische toestand ook rekening gehouden met gezinsverbanden met als uitgangspunt dat 
gezinnen bij elkaar blijven.  
 
Ook heb ik opdracht gegeven dat het gedeelte, waar de verplaatste bewoners in het AZC Musselkanaal zich 
begeven, door hekken wordt omsloten. En tevens dat u zorg draagt voor adequate bewaking en duidelijke 
instructies aan de in isolatie en quarantaine geplaatste bewoners. 
 
We hebben afgesproken dat u de Groninger gemeenten kunt benaderen om op korte termijn extra ruimte 
beschikbaar te krijgen om bewoners uit het AZC Delfzijl te kunnen plaatsen, waardoor er een ‘verdunning’ 
van de bezetting in Delfzijl kan worden gerealiseerd en daarmee een betere huisvesting in relatie tot 
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COVID-19. De gestelde randvoorwaarde daarbij is dat de beschikbaar gekomen plaatsen in Delfzijl niet 
worden ingevuld door andere asielzoekers. Het doel van deze afspraak is dus nadrukkelijk het creëren van 
betere leefomstandigheden in het AZC Delfzijl door op die locatie structureel minder asielzoekers onder te 
brengen. 
  
Met deze brief herbevestig ik de genoemde afspraken en opdrachten, zoals deze ook zaterdag zijn gedeeld. 
Het is niet uit te sluiten dat zich na dinsdag nog andere besmettingen voordoen in een AZC in de provincie 
Groningen die om maatregelen vragen. Ik adviseer u daarom dringend om zich hierop voor te bereiden, 
zodat in voorkomende situaties als afgelopen zaterdag ook direct kan worden gehandeld. 
 
Tot slot wil ik u hartelijk bedanken, mede namens de operationele leidinggevenden, voor de samenwerking 
van afgelopen zaterdag.  
 
 

Hoogachtend, 

Voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, 
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Onderwerp 	Dringend verzoek voorbereiden uitwijklocaties besmette bewoners AZC's 

Geachte heer , 

Met deze brief vraag ik uw aandacht voor het volgende. In de afgelopen maanden zijn in het noorden tot 
tweemaal grote groepen met COVID-19 besmette bewoners vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) 
verplaatst naar een uitwijklocatie. Deze uitwijklocaties zijn op het laatste moment door het COA 
aangewezen, wat onder tijdsdruk om extra organisatorische capaciteit vroeg. Tevens zorgde het ad-hoc 
organiseren hiervan voor veel onrust bij de inwoners en bestuurders van de ontvangende gemeenten. Dit is 
zeer onwenselijk. 

Het is niet ondenkbaar dat ad-hocverplaatsingen van grote groepen besmette bewoners van een AZC 
nogmaals moet plaatsvinden. Daarom verzoek ik u middels deze brief om met prioriteit zich voor te 
bereiden op eventuele toekomstige dergelijke situaties, zodat afspraken over mogelijke uitwijklocaties 
vooraf bekend zijn. 

Op zaterdag 21 augustus 2020 heb ik op advies van de GGD Groningen besloten dat op diezelfde dag zo'n 
40 bewoners van het AZC te Delfzijl moesten worden verplaatst. Nadat de eerste positieve COVID-19-
testresultaten door de GGD werden geconstateerd, liep het aantal besmettingen in deze locatie in snel 
tempo op. Dit gaf aanleiding om per direct te besluiten om bewoners die besmet waren, of na bron- en 
contactonderzoek als mogelijk besmet naar voren kwamen, zo snel mogelijk te scheiden van de overige 
bewoners van het AZC te Delfzijl, overeenkomstig het advies van de GGD Groningen. De vraag was 
vervolgens in welke uitwijklocatie deze bewoners veilig en gezond kunnen herstellen. 

Het AZC te Musselkanaal (gemeente Stadskanaal) stond op het punt om deze week geopend te worden. 
Deze was nog niet bewoond en stond dus nog leeg, zodat deze locatie soelaas bood om de groep vanuit 
Delfzijl tijdelijk op te vangen. De geplande opening deze week van dit AZC werd daarmee tevens naar 
achteren verschoven. 

Ik ben tevreden dat de verplaatsing van de bewoners afgelopen zaterdag uiteindelijk soepel is verlopen. 
Omdat echter pas op het laatste moment bekend was dat het AZC te Musselkanaal als uitwijklocatie kon 
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worden gebruikt, zorgde dit voor veel onrust en boosheid, zowel bij omwonenden als in de media en bij het 
lokale bestuur. Dit had kunnen worden voorkomen, indien hier vooraf duidelijkheid over was geweest. 

Omdat in maart van dit jaar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een stop werd ingesteld op het aantal 
personen dat kon worden opgenomen, ontstond een probleem. Weliswaar konden, mede vanwege de 
voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus, niet meer bewoners worden opgenomen; desondanks 
meldden zich wel nieuwe asielzoekers voor de deur, en stonden vervolgens op straat. 

Nadat uiteindelijk door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contact is opgenomen met de minister 
van Defensie was deze bereid om de kazerne in de Marnewaard te Zoutkamp ter beschikking te stellen en 
in te richten voor de opvang van personen die, onder andere, in Ter Apel niet meer konden worden 
opgevangen. 

Twee maanden later deed zich begin mei in het AZC te Sneek eenzelfde situatie voor als afgelopen weekend 
in het AZC Delfzijl. Waar in eerste instantie enkele besmettingen werden geconstateerd, liep dit aantal ook 
daar in korte tijd snel op. De bewoners die op dat moment in de Marnewaard waren gehuisvest, moesten 
hierdoor in korte tijd wederom worden verplaatst. Vervolgens werden zo'n 60 personen, vanwege 
geconstateerde of mogelijke coronabesmettingen vanuit Sneek naar de kazerne Marnewaard verplaatst. 

Zoals in deze brief is toegelicht, is het inmiddels meerdere malen voorgekomen dat een uitbraak van corona 
binnen een AZC directe maatregelen vereisten en verplaatsing van besmette personen noodzakelijk was. 
Omdat hiervoor geen mogelijke uitwijklocaties vooraf waren voorbereid, werden inwoners en bestuur van 
de ontvangende gemeenten hierbij verrast. Ik verzoek met klem, om genoemde ad-hocbeslissingen in de 
toekomst te voorkomen door zich met prioriteit voor te bereiden op nieuwe verplaatsingen van besmette 
bewoners. 

Hoogachtend, 

Voorzitter van V igh idsregio Groningen, 

Deze brief is in afschrift verzonden aan: 

- De burgemeesters van de gemeenten van de provincie Groningen 
- De voorzitter en leden van het Veiligheidsberaad 
- De minister van Defensie 
- De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
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persbericht 
 

26-08-2020 

 

 

Update corona-uitbraak azc Delfzijl/Musselkanaal 
 

 

DELFZIJL – Van de bewoners van azc Delfzijl die afgelopen zaterdag naar het azc 

in Musselkanaal zijn overgebracht, zijn nog vier personen met corona besmet 

gebleken. Zij zijn in azc Musselkanaal vanuit quarantaine in isolatie geplaatst. 

Daarnaast zijn na zaterdag nog 17 personen naar aanleiding van eerder bron- en 

contactonderzoek naar azc Musselkanaal overgebracht om daar in quarantaine te 

verblijven. 

  

De vaststelling van de vier besmettingen kwam voort uit testrondes naar aanleiding van 

bron- en contactonderzoek door de GGD rondom eerder positief geteste personen. In 

totaal is nu van 33 bewoners van azc Delfzijl vast komen te staan dat zij met het virus 

besmet zijn geraakt. 30 personen zijn inmiddels hersteld. 

 

Tot 72 uur na de ingebruikname van azc Musselkanaal als noodisolatie- en -

quarantainelocatie, konden besmette bewoners van azc Delfzijl en bewoners die in 

quarantaine moeten, nog overgeplaatst worden naar Musselkanaal. Dit volgens de 

afspraken met Veiligheidsregio Groningen. 

 

Besmette azc-bewoners die in azc Musselkanaal verblijven keren als zij hersteld zijn 

terug naar azc Delfzijl. Hetzelfde geldt voor de mensen voor wie de quarantaineperiode 

is afgelopen. 

 

In totaal zijn de afgelopen dagen 26 personen vanuit azc Musselkanaal teruggekeerd 

naar azc Delfzijl. Er verblijven op dit moment 37 bewoners in azc Musselkanaal, 

waaronder 9 kinderen. 

 

De besmette bewoners van azc Delfzijl hebben milde tot geen klachten. Tot nu toe is 

niemand in het ziekenhuis opgenomen. 

 

 

Einde persbericht 

 
 
Noot voor de redactie / Niet voor publicatie: 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met , , 06-
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08-09-2020 

 

 

 

 

Eén coronabesmetting azc Delfzijl 
 

 

DELFZIJL – Bij een bewoner van azc Delfzijl is gisteren (maandag 7 september) een 

coronabesmetting vastgesteld. 

 

Betreffende persoon en diens gezin zijn op de locatie in isolatie/quarantaine geplaatst. 

GGD is bezig met bron- en contactonderzoek. 

 

De kinderen in het gezin zijn niet van schoolgaande leeftijd. 

 

 

Einde persbericht 

 
 
Noot voor de redactie / Niet voor publicatie: 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met , , 06-
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22-8-2020 

Musselkanaal ‒ 22-8-2020 www.coa.nl 

 
Noodmaatregel door corona-
uitbraak azc Delfzijl    

Na verspreiding van onze vorige nieuwsbrief op vrijdag 21 

augustus, is duidelijk geworden dat het azc in Musselkanaal 

reeds vóór de formele heropening bewoners zal ontvangen. 

Het gaat om ongeveer 50 bewoners van azc Delfzijl, die 

vanw ege coronabesmettingen in het azc in isolatie / 

quarantaine worden geplaatst. De eerste mensen zullen naar 

verwachting aan het eind van de middag (zaterdag 22 

augustus) vanuit Delfzijl aankomen bij azc Musselkanaal. 

 

Het azc in Delfzijl kampt met een uitbraak van het coronavirus. 

Om verdere besmetting tegen te gaan w ordt op advies van de 

GGD een deel van de bew oners van het azc per direct in 

quarantaine geplaatst in het binnenkort te openen azc in 

Musselkanaal. 

 

Noodzaak tot handelen 

De situatie doorkruist de voorbereiding tot het heropenen van het 

azc in Musselkanaal. Maar de uitbraak maakt het noodzakelijk 

direct te handelen. Vandaar dat de voorzitter van Veiligheidsregio 

Groningen, Koen Schuiling, heeft besloten om het azc in 

Musselkanaal aan te w ijzen als noodquarantaine- en -

isolatielocatie. 

 

Opvang in de regio 

Om het gevaar van verder verspreiding van het virus tegen te 

gaan is het noodzakelijk om de positief geteste asielzoekers en 

hun huisgenotente scheiden van de gezonde, en hen elders in 

quarantaine te plaatsen. Veiligheidsregio Groningen heeft ervoor 

gekozen om deze bew oners in de regio op te vangen.  

 

Verblijf in azc 

Vanw ege de gezondheid van de bew oners van azc Delfzijl, de 

inw oners van Delfzijl en Musselkanaal, en de volksgezondheid in 

algemene zin, w ordt de groep in Musselkanaal in isolatie / 

quarantaine geplaatst. Ze moeten in hun eigen w oonruimte 

blijven en mogen het terrein niet af. Er w orden daarom hekken 

geplaatst. 

Het COA ziet hier op toe en regelt alle benodigde zaken, zoals 

eten en drinken en hygiënemiddelen. Ook heeft de groep toegang 

tot medische zorg. 

 

Het azc in Musselkanaal w ordt uitsluitend voor de doelgroep 

vanuit azc Delfzijl gebruikt en voor maximaal 17 dagen. 

 

 

 

Informatie en nieuwsbrief 
Deze extra nieuw sbrief is zo snel mogelijk na de vorige in de 

directe omgeving van het azc verspreid. Heeft u de vorige 

nieuw sbrief niet ontvangen en w ilt u die alsnog? Stuurt u dan een 

e-mail naar musselkanaal@coa.nl  

 

 

Vragen, klachten, 
complimenten, opmerkingen 
Voor vragen rondom het coronavirus kunt u terecht bij GGD 

Groningen. Op de w ebsite van de GGD vindt u uitgebreide 

informatie: https://ggd.groningen.nl/w at-je-moet-w eten-over-het-

coronavirus/ 

Heeft u naar aanleiding van die informatie vragen, dan kunt u de 

GGD bellen. 

 

Heeft u overige vragen, klachten, complimenten of opmerkingen? 

U kunt altijd het azc bellen (088 – 715 3100), of een e-mail sturen 

naar musselkanaal@coa.nl .  

 

COA azc MUSSELKANAAL Nieuwsbrief EXTRA EDITIE 

Na een periode van leegstand gaat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal heropenen. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken in en rond het azc.   

mailto:musselkanaal@coa.nl
https://ggd.groningen.nl/wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus/
https://ggd.groningen.nl/wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus/
mailto:musselkanaal@coa.nl
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2-9-2020 

Musselkanaal ‒ 2-9-2020 www.coa.nl 

 
Ondertekening 
bestuursovereenkomst 
Woensdag 26 augustus is de bestuursovereenkomst met 

betrekking tot azc Musselkanaal ceremonieel ondertekend door 

w ethouder Goziena Brongers-Roffel en de voorzitter van het 

bestuur van het COA, Milo Schoenmaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente 

Stadskanaal is voor drie jaar, ingaande vanaf de ingebruikname 

op 22 augustus jl..  

 
Afloop corona-opvang, 
klaarmaken voor regulier  
Met de komst naar Musselkanaal van de bew oners van azc 

Delfzijl die vanw ege coronabesmettingen in isolatie / quarantaine 

moesten, liep de heropening van azc Musselkanaal nogal anders 

dan gedacht. Wij begrijpen dat dit de omgeving zeer overvallen 

heeft, maar hebben er alles aan gedaan deze uitzonderlijke 

situatie zo goed mogelijk te laten verlopen. We hopen met de 

opvang van de mensen uit azc Delfzijl een w ezenlijke bijdrage te 

hebben geleverd aan het terugdringen van de corona-uitbraak 

aldaar. Onze dank gaat uit naar u als omw onenden en naar de 

gemeente Stadskanaal.  

 

Dinsdag 1 september zijn tw aalf van de dertien laatste Delfzijlster 

azc-bew oners vanuit azc Musselkanaal terug naar Delfzijl 

gegaan. Eén persoon heeft nog klachten, en moet derhalve in 

isolatie blijven. Deze persoon is inmiddels ondergebracht in één 

van de huisjes op het azc-terrein, w aar hij onder toezicht verblijf t. 

 

Het gedeelte van de locatie w aar de mensen uit Delfzijl in isolatie 

/ quarantaine hebben gezeten w ordt de komende dagen 

gereinigd, zodat deze ruimtes ingezet kunnen w orden voor de 

nieuw e bew oners, die vanaf maandag 7 september w orden 

verw acht. 

 

Reguliere instroom 
Het azc in Musselkanaal w ordt een zogeheten 

procesopvanglocatie, w aar mensen w orden opgevangen die in 

afw achting zijn van de behandeling van hun asielprocedure. Ook 

zullen er asielzoekers in het azc verblijven die verder in het 

asielproces zitten en kansrijk zijn w at betreft een 

verblijfsvergunning, of zo’n vergunning al hebben. 

 

Vanaf de eerste dag van opvang w ordt aandacht besteed aan 

integratie. Hierbij borduurt het COA uiteraard voort op de 

fantastische samenw erkingsverbanden die er tot 2018 bestonden 

met vele partijen in de omgeving. Ook zullen nieuw e contacten 

w orden gelegd, om azc-bew oners zo snel mogelijk deel te 

kunnen laten nemen aan het leven in het dorp en de verdere 

omgeving. 

 

Informatie en nieuwsbrief 
Deze eerste nieuw sbrieven w orden in de directe omgeving van 

het azc verspreid. Deze nieuw sbrief verschijnt onregelmatig en 

zal ook een plek vinden op de locatiepagina van het azc op 

w ww.coa.nl. Wilt u de nieuw sbrief liever rechtstreeks ontvangen? 

Stuur dan een bericht naar musselkanaal@coa.nl. 

 

 

Vragen, klachten, 
complimenten, opmerkingen 
Heeft u overige vragen, klachten, complimenten of opmerkingen? 

U kunt altijd het azc bellen (088 – 715 3100), of een e-mail sturen 

naar musselkanaal@coa.nl .  

COA azc MUSSELKANAAL Nieuwsbrief heropening nr. 2 

Na een periode van leegstand gaat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal heropenen. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken in en rond het azc.   

http://www.coa.nl/
mailto:musselkanaal@coa.nl
mailto:musselkanaal@coa.nl
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Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 11:05 
Aan: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: bericht coronauitbraak azc 
 
Ah dan houd ik het bij COA en GGD, en haal gedeelte zin met gemeente en VR eruit. 
Goed plan, ik stuur het conceptbericht aan [...]! 
Veel dank! 
Groet van [...] 

 
 
Van: [...]  [mailto: .[...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 10:55 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: RE: bericht coronauitbraak azc 
 
Hoi,  
Wellicht volstaan met persbericht naar [...] sturen? Dan zijn ze op de hoogte. 
Persbericht: de zin over de gemeente gaat vragen aan ons oproepen: wat gaat de gemeente doen? 
Wat mij betreft mag die zin eruit. 
  

 

Met vriendelijke groet, 
  
[...] [...]  

 
  

  Gemeente Delfzijl  
 Johan van den Kornputplein 10  
 9934 EA Delfzijl  

  
  
e-mail:  
tel.:  

 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 10:51 
Aan: ' .[...]@delfzijl.nl' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: bericht coronauitbraak azc 
 
Hoi [...], 
 
Tot nu toe alleen reactie van de locatiemanager binnen, maar die is het belangrijkste, dus hierbij vast 
voor jou het bericht over de uitbraak in azc Delfzijl. 
Het aantal mensen dat in quarantaine zit moet ik nog binnen krijgen. 
 
Ik stem verder af met de GGD, niet met iemand van communicatie maar met  (ik weet haar 
achternaam en functie niet). Twijfel er nog over om de Veiligheidsregio te noemen, die houden zich 
nogal afzijdig. Wat denk jij? 
 
Hoor graag van je. 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 
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Telefoon:               
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 

 

     

  

   
Bij eerste bericht van JE aan NV bijgevoegd: document CDR-380005 conc pb coronauitbraak azc 
Delfzijl 200813.docx (251 kB) 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 18:33 
Aan: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: persbericht corona in azc Delfzijl verstuurd 
 
Nogmaals goedenavond, 
 
Was de Eemskrant vergeten… Die zaten er meteen bovenop. Heb hen het bericht alsnog toegestuurd 
(en ze toegevoegd aan mijn mailinglijst) 
 
Kreeg meteen na versturen een telefoontje van  van DvhN, zij hadden het gerucht al 
opgepikt via social media en erover bericht. 
Denk dat  van de Volkskrant het weer via DvhN wist, die belde me kort na 

. Heb hem het bericht ook nog toegestuurd. 
 
Overigens is het bericht inmiddels ook geplaatst op onze internetsite www.coa.nl, dus we kunnen 
meer landelijke media verwachten. 
 
Groet van [...] 
 

 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 18:10 
Aan: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl>; ' @delfzijl.nl' < @delfzijl.nl>; 

@delfzijl.nl' < @delfzijl.nl> 
Onderwerp: persbericht corona in azc Delfzijl verstuurd 
 
Goedenavond, 
 
Bijgevoegd persbericht over de coronabesmetting in azc Delfzijl is zojuist verstuurd aan: 
RTV Noord / Dagblad van het Noorden / De Eemslander / De Eemsbode / Havenstad FM / 
Noorderkrant (als die het nog doet, kreeg een erg vaag bericht terug). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


Team Communicatie en Relatiemanagement 
 

 

 
 
Telefoon:               
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 

 

     

  

   
Bijgevoegd: pb coronauitbraak azc Delfzijl 200813.docx (243 kB) 
 
 
Van: [...] [mailto: .[...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 14:27 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
CC: [...] J <J.[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: plaatje Delfzijl & link 

 
Hoi, mij niet bekend, hij zou zich beperken tot de algemene lijn. 
Groet, 

  
 
Van: [...] [  [...] ]  
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 12:47 
Aan: [...] <[...] > 
Onderwerp: School 

 
Hallo[...], 
 
Eet smakelijk (de receptie zei dat je aan het lunchen was dus vandaar dat ik je mail) 
 
Wij hebben hier intern overleg gehad en zijn tot de volgende oplossing gekomen: 
 
Alle leerlingen vanuit het AZC krijgen in eerste instantie de komende 2 weken les op de locatie 
George Martens school in Appingedam (Opwierdeweg 65). Na twee weken gaan we kijken of we 
deze termijn moeten verlengen of dat we terug kunnen naar de oude situatie, dit is afhankelijk van 
de ontwikkeling bij jullie op het terrein. Concreet betekent dit dat alle leerlingen van het AZC op 
donderdag 20 augustus om 8.15 uur verwacht worden op de locatie in Appingedam, Opwierdeweg 
65. Ik zal hen daar opvangen en ze les geven. 
 Ik realiseer mij dat dit voor de leerlingen niet de meest ideale start van het schooljaar is maar op 
deze manier kunnen wij ze wel onderwijs garanderen. 
 
Ik wens je een heel fijn weekend en we houden elkaar op de hoogte. 
 

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


Met vriendelijke groet, 
 
[...] 

, VO Eemsdelta 
 
 
 

Van: [...], [...] [   

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 14:23 
Aan: [...]  

Onderwerp: FW: plaatje Delfzijl & link 

 
Hoi, weet jij hier meer van? 
Ik heb begin vd middag van  gehoord dat er een nieuwe positieve uitslag is binnengekomen, 
van iemand die woensdag was getest, maar waarvan nu pas de bevestiging binnen komt. Maar doet 
de burgemeester daar mededelingen over? 
Groet van [...] 

 
Van:  [   
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 14:05 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: plaatje Delfzijl & link 

 

Hi [...], 
 
Ik begrijp dat burgemeester  nog een coronabesmetting heeft gemeld? 

 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 10:55 
Aan:  < > 
Onderwerp: RE: plaatje Delfzijl & link  

  
Hoi, geen nieuwe ontwikkelingen, tot zover. Als er nieuws is meld ik me weer! 
Groet van [...] 
  
Van:  [ ]  
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 10:34 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: plaatje Delfzijl & link 

  

Hallo [...], 
  
Geen probleem, ik kan me goed voorstellen dat het hectisch was gisteren. Ik kijk even wat ik 
hiermee kan. 
Zijn er verder nog ontwikkelingen sinds gisteravond. Hebben zich nog nieuwe mensen 
gemeld met klachten? 

  
Groeten, 
 

 

 



Van: [...], [...] < > 
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 09:46 
Aan: < > 
Onderwerp: plaatje Delfzijl & link  

  
Hoi , 
  
Gisteren had ik je beloofd een link te sturen naar de locatiepagina van azc Delfzijl op www.coa.nl, en 
verder te kijken of wij een recent beeld van de locatie hebben dat je kunt gebruiken. 
Dat is er in de hectiek helemaal bij ingeschoten. Excuses daarvoor. 
  
Beetje mosterd na de maaltijd, maar de link is https://www.coa.nl/nl/locatie/delfzijl-zwet 
Wat betreft beeld: door alle veranderingen rondom de herontwikkeling hebben we geen recente foto, 
behalve die voor de locatiepagina. Dus ik kan je hiermee niet verder helpen nu. 
  
Tot een volgende keer,  
  
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
  
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 

 
  

 
  
Telefoon:               
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 
  

     

    

      
Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 15:58 
Aan: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: FW: plaatje Delfzijl & link 

 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/732629/Opnieuw-coronabesmetting-vastgesteld-bij-azc-Delfzijl 
 
Met  heb ik het opgelost, bevestigd dat er een dertiende besmetting is. En aangegeven dat 
we gister naar buiten zijn gekomen met de bedoeling transparant te zijn, maar dat we niet meteen elke 
bevestigde besmetting gaan melden. Wel bij een verandering in aanpak of als er overzichten te 
melden zijn. 
 
Haha maar nu hangt  weer aan de lijn, met twee vragen: klopt het dat het helpen bij de 
Jumbo door bewoners van het azc is stopgezet vanwege de coronabesmetting (ja dat klopt, per 
wanneer precies moet ik nog even nazoeken), en is er niet al een lockdown geweest van het azc 
(neeeeeeee, dat kan niet ongemerkt en is een beslissing die wij niet alleen nemen, dus daar was echt 
wel over naar buiten getreden). 
Ook nog uitgelegd waarom er in Sneek wel besloten is tot een lockdown van het azc en in Delfzijl 
(vooralsnog) niet: minder besmettingen, minder mensen in quarantaine, andere logistieke indeling. 
 
Ben je weer bij. 

http://www.coa.nl/
https://www.coa.nl/nl/locatie/delfzijl-zwet
http://www.coa.nl/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/732629/Opnieuw-coronabesmetting-vastgesteld-bij-azc-Delfzijl
http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


 
Groet van [...] 

 
Van:  [   
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 14:05 
Aan: [...], [...] <  
Onderwerp: Re: plaatje Delfzijl & link 

 

Hi [...], 
 
Ik begrijp dat  nog een coronabesmetting heeft gemeld? 

 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 10:55 
Aan:  < > 
Onderwerp: RE: plaatje Delfzijl & link  

  
Hoi, geen nieuwe ontwikkelingen, tot zover. Als er nieuws is meld ik me weer! 
Groet van [...] 
  
Van:  [ ]  
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 10:34 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: plaatje Delfzijl & link 

  

Hallo [...], 
  
Geen probleem, ik kan me goed voorstellen dat het hectisch was gisteren. Ik kijk even wat ik 
hiermee kan. 
Zijn er verder nog ontwikkelingen sinds gisteravond. Hebben zich nog nieuwe mensen 
gemeld met klachten? 

  
Groeten, 
 

 

 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 09:46 
Aan: > 
Onderwerp: plaatje Delfzijl & link  

  
Hoi  
  
Gisteren had ik je beloofd een link te sturen naar de locatiepagina van azc Delfzijl op www.coa.nl, en 
verder te kijken of wij een recent beeld van de locatie hebben dat je kunt gebruiken. 
Dat is er in de hectiek helemaal bij ingeschoten. Excuses daarvoor. 
  
Beetje mosterd na de maaltijd, maar de link is https://www.coa.nl/nl/locatie/delfzijl-zwet 
Wat betreft beeld: door alle veranderingen rondom de herontwikkeling hebben we geen recente foto, 
behalve die voor de locatiepagina. Dus ik kan je hiermee niet verder helpen nu. 
  
Tot een volgende keer,  
  

http://www.coa.nl/
https://www.coa.nl/nl/locatie/delfzijl-zwet


Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
  
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 

 
  

 
  
Telefoon:              
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 
  

     

    

      
  
**********************************************************************  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any 

kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.  

**********************************************************************  
**********************************************************************  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any 

kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.  

**********************************************************************  

 
 
 

http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


Van: [...]  [mailto: .[...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 16:11 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: RE: conceptbericht update azc Delfzijl 
 
Dag [...], 
 
Het GBT heeft één opmerking, zie hiervoor de bijlage. 
 
Groet, 
     
 [...] [...] 

 

 
 

 

Gemeente Delfzijl  
 Johan van den Kornputplein 10  
 9934 EA, Delfzijl  

 Netherlands  

 e-mail:   

 
Tel: +  

www.delfzijl.nl 

 
 ________________________________________________________________________________  

 DISCLAIMER  

 ________________________________________________________________________________  

 De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of  
 rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Met uitzondering  
 van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te  
 kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Indien u  
 de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact op met de afzender en verwijder  
 de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in voor de juiste en complete  
 verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.  

 ________________________________________________________________________________  

 The message transmitted is intended exclusively for the person or entity to which it is addressed  
 and may contain confidential and/or privileged information. Any disclosure, copying, distribution  
 or other action based upon the information by persons or entities other than the intended recipient  
 is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender and delete the  
 information from any and all computers. Sender does not warrant a proper and  
 complete transmission of this information, nor does it accept liability for any delays.  

 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 14:51 
Aan: ' .[...]@delfzijl.nl' < .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: conceptbericht update azc Delfzijl 
 
Hoi [...], 
 
Als beloofd hierbij de opzet voor een update over azc Delfzijl. 
 
Hoor graag jullie reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 

https://www.facebook.com/gemeenteDelfzijl
https://twitter.com/Gem_Delfzijl
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 

 
 

 
 
Telefoon:               
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 

 

     

  
          
 

 
Bijgevoegd: opzet update corona azc Delfzijl 200817.docx (16 kB) 
Van: [...], [...]  
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 20:51 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>; [...], [...] <[...][...]@coa.nl>; [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: FW: verzoek inzake corona  
 

Ter info 

 

Communicatie vanuit de gemeente  

 

Verzonden met BlackBerry Work 

( ) 

 

Van: [...] J < > 

Datum: dinsdag 18 aug. 2020 7:33 PM 

Aan: [...] 

Onderwerp: verzoek inzake corona  

 
Beste allemaal,  
  
Afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met de situatie rondom het AZC.  
Ten aanzien van de besmettingen en hoe dit verder op te pakken is aangegeven dat het COA primair 
verantwoordelijk is.  
Ten aanzien van eventuele maatregelen vanuit de gemeente is het zo dat de voorzitter van de 
Veiligheidsregio hiertoe momenteel bevoegd is.  
Ten aanzien van de naar schoolgaande kinderen is gister in het Gemeentelijk Beleidsteam besloten 
dat wij de school volgen in haar beslissingen, maar dat wij hierover wel goed geïnformeerd willen 
worden en willen weten welke protocollen er worden gevolgd.   
  
Aangezien de communicatie nu langs diverse personen loopt en hierdoor onduidelijkheid ontstaat en 
men af en toe zoekende is wie nu wat doet en wat nu de lijn is en vooral om elkaar van juiste 
informatie te voorzien,  het volgende:  
  

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


-          In deze e-mail worden alle partners meegenomen, mochten er ontwikkelingen zijn of 
anderszins mededelingen dan wil ik jullie verzoeken om dit met ons allemaal te delen. In 
ieder geval met personen die verder de lijnen kunnen uitzetten. Van belang is dat wij niet 
langs elkaar heen communiceren. Dit ook om onrust in de samenleving te voorkomen en 
correcte informatie naar buiten te brengen, maar ook om onduidelijkheid in de media te 
voorkomen.  

-          Onderstaand dan ook een overzicht met alle contactpersonen   
-          Daarnaast wil ik de school verzoeken om het protocol te delen welke op dit moment wordt 

gehanteerd of ons in ieder geval te informeren over de lijn die nu wordt gevolgd. Ook 
hierover bestaat namelijk erg veel onduidelijkheid. Dit ook naar aanleiding van de 
persconferentie van zojuist waarin maatregelen scherper worden aangetrokken.  

  
Zouden jullie daarom actie willen ondernemen ten aanzien van het [...]staande: 

-          de laatste stand van zaken met ons willen delen 
-          willen aangegeven welke vervolgmaatregelen er worden genomen  
-          welke overleggen gaan plaatsvinden 
-          en de protocollen met ons willen delen 

  
Graag reacties door middel van 'allen beantwoorden' dit om elkaar direct op de hoogte te 
houden.  
  
Contactpersonen: 
[...] 

 
  
     

 

Met vriendelijke groet,  
  
 [...] 

   

   
Gemeente Delfzijl  
 Johan van den Kornputplein 10  
 9934 EA, Delfzijl  

 Netherlands  

 e-mail:   
  

 

 
 
 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 15:50 
Aan: [...] 
Onderwerp: Re: verzoek inzake corona  
 
Beste […] en alle andere betrokkenen, 
 
Vanuit de stichting VO Eemsdelta zijn wij tot het volgende besluit gekomen:  
de leerlingen die woonachtig zijn op het AZC zullen vanaf donderdag 20 augustus op de locatie 
George Marten School onderwijs volgen. Wij hebben daar de beschikking over een ruime afdeling die 
alleen voor de ISK bestemd is met een eigen ingang en toiletten. Alleen de leerlingen van het AZC 



zullen van deze ruimte gebruik maken, de andere leerlingen van de ISK hebben wij elders 
ondergebracht. Omdat wij niet in de gelegenheid zijn om deze groep fulltime te bedienen krijgen zij 
12 lesuren in de week les op school. Leerlingen die in quarantaine zijn geplaatst door de GGD en 
leerlingen die symptomen van het virus vertonen worden niet tot de school toegelaten en zullen 
thuisonderwijs krijgen. 
 
Gedurende twee weken zullen wij vanuit de ISK in deze samenstelling onze lessen verzorgen. Na 
deze periode kunnen we beter inschatten hoe het virus zich al dan niet verspreid over het AZC. 
Mocht de situatie stabiel blijken, daar bedoelen we mee dat er geen nieuwe patiënten zijn 
bijgekomen, zullen we in de originele klassen onze lessen vervolgen en mogen ook de leerlingen van 
het AZC weer volledig naar school. Mocht het virus niet onder controle zijn dan zullen we de periode 
nogmaals verlengen met twee weken. Uiteraard houden wij nauw contact met het COA omtrent de 
ontwikkelingen op het AZC.  
 
In de bijlage vinden jullie de laatste mail mbt de protocollen zoals die verstuurd is door onze 
bestuurder. Mijn telefoonnummer stond er niet bij maar deze is:  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[...] [...] 

 VO Eemsdelta 
 

 
 
 
 
 
Van: [...] [...] [   
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 16:09 
Aan: [...], [...] < > 
Onderwerp: Re: Aantal kinderen  
 
Hallo [...],  
 
Nee de kinderen van het AZC zijn toch in quarantaine?[ …] heeft mij een mail gestuurd vorige week 
dat ik niet open ging deze week. Vandaag of morgen hoor ik of ik volgende week wel open ga.  

Met vriendelijke groet,  
 
[...]  
 
 

Op 20 aug. 2020 om 16:05 heeft [...], [...] < > het volgende geschreven: 

  
Goedemiddag [...], 
  
  



Zijn er momenteel kinderen van het azc bij jullie in de speelzaal? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
[...] [...] 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

 azc Delfzijl  
<image001.png> 
Telefoon               
Email                     
Website                www.coa.nl 
Bezoekadres         Zwet 1, 9932 AA Delfzijl  
  
**********************************************************************  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten.  
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 

sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any 

kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.  
*****  

 
 
Van: [...] [...] [mailto:m.[...]@noordkwartier.nl]  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:39 
Aan: [...] J < > 
Onderwerp: Re: kinderen azc weer naar school? 

 
Dag allemaal, 

 

wat [...] en mij betreft staan de punten in de bijlage op de agenda. Jullie aanvullingen 

ontvangen we graag. 

 

Hartelijke groet, 
 

[...] [...] 
 

 

 
Postbus 10 
9930 AA Delfzijl 
  
T   
M  
E   
I  www.noordkwartier.nl 
 



Kantoordagen: maandag, dinsdag, donderdag 
 

 

 
Van: [...] [...] < > 
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:06 
Aan: [...] [...] 
Onderwerp: Re: kinderen azc weer naar school?  
  
Allen, 
 
Het is ingewikkeld. Wij willen allemaal dat de leerlingen weer zo snel mogelijk naar school gaan. 
Toch is er onrust over het AZC en daarmee in Tuikwerd. we willen de start voor de leerlingen zo goed 
en veilig mogelijk laten verlopen. 
Wij kunnen niet inschatten of alle kinderen weer kunnen beginnen. 
 

 
 

 
 

 
Graag je reactie per omgaande, dan maken we een teams overleg aan. 
 
Mede namens [...] [...]. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

[...] [...] 

 

  

 

  

Een stap vooruit in onderwijs 

  

Professor R.P. Cleveringaplein 3, Appingedam 



Postbus 126, 9900 AC Appingedam 

  

tel (  

mob  

www.marenland.org 

  

DISCLAIMER 

De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of rechtspersoon en 
bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde persoon 
is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te 
ondernemen op basis van de informatie. Indien u de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact 
op met de afzender en verwijder de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in voor de juiste en 
complete verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.  

 

  

Van: [...] [...] [mailto:[...][...]@marenland.org]  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 15:06 
Aan: [...] [...] 
Onderwerp: Re: kinderen azc weer naar school? 

 
Allen, 
 
Het is ingewikkeld. Wij willen allemaal dat de leerlingen weer zo snel mogelijk naar school gaan. 
Toch is er onrust over het AZC en daarmee in Tuikwerd. we willen de start voor de leerlingen zo goed 
en veilig mogelijk laten verlopen. 
Wij kunnen niet inschatten of alle kinderen weer kunnen beginnen. 
 

 
 

 
 

 
Graag je reactie per omgaande, dan maken we een teams overleg aan. 
 
Mede namens [...] [...]. 

  

Met vriendelijke groet, 

http://www.marenland.org/


  

[...] [...] 

 

  

 

  

Een stap vooruit in onderwijs 

  

Professor R.P. Cleveringaplein 3, Appingedam 

Postbus 126, 9900 AC Appingedam 

  

tel  

mo  

www.marenland.org 

  

DISCLAIMER 

De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of rechtspersoon en 
bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde persoon 
is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te 
ondernemen op basis van de informatie. Indien u de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact 
op met de afzender en verwijder de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in voor de juiste en 
complete verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.  

 

  

  

<hr size=2 width="98%" align=center>  
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 09:01 

http://www.marenland.org/


Aan: '[...] J' <J.[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: update 20-8 
 
Goedemorgen , 
 
 
Uit de tests van 18-8 (+/- 15 personen) zijn 3 positieven gekomen. 
 

 
 

 
 
Vandaag de teststraat (van 12:00 tot 14:00, met uitloop). Mensen met (lichte) klachten kunnen zich 
laten testen en de mensen die uit het contactonderzoek naar voren komen. 
 
Morgen uitslag (hopelijk op tijd) 
 
 
Mvg 
[...] 
 
 

 
 
 

 
  
Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:34 
Aan: [...]' <B 
Onderwerp: RE: laatste versies nieuwsbrief en pb 
 
[…] stelde me die vraag daarstraks ook, waarom geen lockdown. En waarom niet het hele azc getest 
wordt. Ik heb aangegeven dat we hierover met GGD overleggen. Maar kwam daar niet strak uit, dus 
mogelijk komt hij hierover nog bij de GGD vragen stellen. Ik ga ook bij […] te rade om hierover iets in 
het persbericht op te kunnen nemen. 
 
Ik vind het een mooi plan, ieder z’n eigen opmaak voor het persbericht, allemaal dezelfde tekst en dan 
die zin die jij aangeeft […]! 
 
Tot morgen allen, hopelijk rustige avond! 
 
Groet van [...] 

 
 
Van: [...] [mailto:N.[...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:12 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>; ' [...]' < ]@ Onderwerp: RE: laatste versies nieuwsbrief en pb 
 
Hoi, 
  
Het lijkt mij goed om ook aandacht te besteden aan azc  Delfzijl: welke maatregelen worden 
genomen om verspreiding te beperken? En misschien, niet met zoveel woorden, waarom er geen 
lockdown komt. Die vraag wordt vaak gesteld.  
Contactgegevens Delfzijl: doe mijn gegevens maar, 1 tel.nr alleen 06 nr.  



  
Nog even voor de duidelijkheid, de telefoon kraakte op een cruciaal moment:  gaan we 
morgenochtend allemaal op hetzelfde moment hetzelfde persbericht versturen naar onze eigen 
kanalen, op ons eigen 'persberichtpapier'? En dan de zin eronder Dit is een gezamenlijk persbericht 
van COA, VRG en gemeenten Stadskanaal en Delfzijl  ?  
  

  
  

 

Met vriendelijke groet, 
  
 [...]  

 
  

 

 Gemeente Delfzijl  
 Johan van den Kornputplein 10  
 9934 EA Delfzijl  

  
  
e-mail:  
tel.: 35 

   

 
  

 ________________________________________________________________________________  

 DISCLAIMER  
 ________________________________________________________________________________  

 De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of  
 rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Met uitzondering  
 van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te  
 kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Indien u  
 de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact op met de afzender en verwijder  
 de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in voor de juiste en complete  
 verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.  
 ________________________________________________________________________________  

 The message transmitted is intended exclusively for the person or entity to which it is addressed  
 and may contain confidential and/or privileged information. Any disclosure, copying, distribution  
 or other action based upon the information by persons or entities other than the intended recipient  
 is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender and delete the  
 information from any and all computers. Sender does not warrant a proper and  
 complete transmission of this information, nor does it accept liability for any delays.  
  
 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 16:38 
Aan: ' [...]' < 
 Onderwerp: laatste versies nieuwsbrief en pb 
 
Hoi, 
 
Hoorde net van dat er van de 26 gisteren getestte personen er 2 positief zijn, maar zij zijn 
zelf nog niet ingelicht, waardoor we deze uitslagen niet naar buiten kunnen brengen. Van drie 

personen moet de uitslag nog komen. De zin ‘Er zijn nog een aantal uitslagen niet bekend.’ komt dan 

in de plaats van de zin daarvoor, en het totaal aantal positieven blijft dan 25. 



 
Als er vandaag niet verplaatst wordt is het mijns inziens wel zinnig om naar buiten te gaan, temeer 
daar RTV Noord het gerucht al heeft gehoord dat het Musselkanaal wordt. 
Moeten we wel weten wat er in Delfzijl gaat gebeuren tot aan het moment van verplaatsen. 
 
De nieuwsbrief moet er dan wel uit, enigszins aangepast. 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 

 
 

 
 
Telefoon:              
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 

 

     

  

   
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200821 conc4.docx (17 kB) en nwsbrf herop MUS EXTRA 
conc4.doc (138 kB) 
  
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 10:59 
Aan: '[...] ' <  > 
Onderwerp: RE: Volgende versie pb 

 
Hoi, zie bijgevoegd. 
De toevoeging mbt vraag om lockdown Delfzijl hoeft niet in de nieuwsbrief Musselkanaal, ik stuur zo 
een volgende versie daarvan. 
Groet van [...] 

 
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200822 conc3.docx (21 kB) 
 
Van: [...]  [mailto: .[...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 10:35 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>; '[...].[...]@vrgroningen.nl' <[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: Versie 5 PB 

 
Sorry, hierbij 
 
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (18 kB) 
 
 
Van: [...], [...] [ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 10:34 

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


Aan: [...]  

Onderwerp: RE: Versie 5 PB 

 
Hoi, had jij nog een document erbij? 
Gr.  
  
Van: [...]  [ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 10:26 
Aan: [...]' < > 
Onderwerp: RE: Versie 5 PB 

  
Goeiemorgen, 
  

 
Groet, 
[…] 
  
Van:  [...] [ ]  

Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 8:58 
Aan: [...], [...]; [...] N; '[...].[...]@vrgroningen.nl' 

Onderwerp: Versie 5 PB 
  

Nieuwe basis (hoop ik) 
  
Gr,  
 
  
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB) 

 

 

 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:34 
Aan: '[...] N' < >;  
Onderwerp: RE: laatste versies nieuwsbrief en pb  

  
[…] stelde me die vraag daarstraks ook, waarom geen lockdown. En waarom niet het hele azc getest 
wordt. Ik heb aangegeven dat we hierover met GGD overleggen. Maar kwam daar niet strak uit, dus 
mogelijk komt hij hierover nog bij de GGD vragen stellen. Ik ga ook bij […] te rade om hierover iets in 
het persbericht op te kunnen nemen. 
  
Ik vind het een mooi plan, ieder z’n eigen opmaak voor het persbericht, allemaal dezelfde tekst en dan 
die zin die jij aangeeft [...]tte! 
  
Tot morgen allen, hopelijk rustige avond! 
  
Groet van [...] 
  
Van: [...] N [ ]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:12 
Aan: [...], [...] < >; > 
Onderwerp: RE: laatste versies nieuwsbrief en pb 



  
Hoi, 
  
Het lijkt mij goed om ook aandacht te besteden aan azc  Delfzijl: welke maatregelen worden 
genomen om verspreiding te beperken? En misschien, niet met zoveel woorden, waarom er geen 
lockdown komt. Die vraag wordt vaak gesteld.  
Contactgegevens Delfzijl: doe mijn gegevens maar, 1 tel.nr alleen 06 nr.  
  
Nog even voor de duidelijkheid, de telefoon kraakte op een cruciaal moment:  gaan we 
morgenochtend allemaal op hetzelfde moment hetzelfde persbericht versturen naar onze eigen 
kanalen, op ons eigen 'persberichtpapier'? En dan de zin eronder Dit is een gezamenlijk persbericht 
van COA, VRG en gemeenten Stadskanaal en Delfzijl  ?  
  
In verband met mijn vaste weekendactiviteiten ga ik er nu van uit dat ik vanaf 10.00 uur achter de 
laptop zit. Als het een ander beginmoment moet zijn, graag even piepen, dan regel ik dat iemand 
anders mijn paard in de wei zet. Ja zo banaal is het   
  

 

Met vriendelijke groet, 
  
[...]  

 
  

 

 Gemeente Delfzijl  
 Johan van den Kornputplein 10  
 9934 EA Delfzijl  

  
  
e-mail:  
tel.:  
   

 
  

 ________________________________________________________________________________  

 DISCLAIMER  
 ________________________________________________________________________________  

 De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde natuurlijke persoon of  
 rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of geprivilegieerde gegevens. Met uitzondering  
 van de geadresseerde persoon is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te  
 kopiëren, te verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie. Indien u  
 de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact op met de afzender en verwijder  
 de informatie uit alle computers. De afzender staat niet in voor de juiste en complete  
 verzending van de informatie, noch is zij aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.  
 ________________________________________________________________________________  

 The message transmitted is intended exclusively for the person or entity to which it is addressed  
 and may contain confidential and/or privileged information. Any disclosure, copying, distribution  
 or other action based upon the information by persons or entities other than the intended recipient  
 is prohibited. If you receive this message in error, please contact the sender and delete the  
 information from any and all computers. Sender does not warrant a proper and  
 complete transmission of this information, nor does it accept liability for any delays.  
  
  
  
  
  
Van: [...], [...] [   

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 16:38 



Aan: ' [...]'; [...]  nl' 

Onderwerp: laatste versies nieuwsbrief en pb 
  
Hoi, 
  
Hoorde net van […] dat er van de 26 gisteren getestte personen er 2 positief zijn, maar zij zijn zelf nog 
niet ingelicht, waardoor we deze uitslagen niet naar buiten kunnen brengen. Van drie personen moet 

de uitslag nog komen. De zin ‘Er zijn nog een aantal uitslagen niet bekend.’ komt dan in de plaats van 

de zin daarvoor, en het totaal aantal positieven blijft dan 25. 
  
Als er vandaag niet verplaatst wordt is het mijns inziens wel zinnig om naar buiten te gaan, temeer 
daar RTV Noord het gerucht al heeft gehoord dat het Musselkanaal wordt. 
Moeten we wel weten wat er in Delfzijl gaat gebeuren tot aan het moment van verplaatsen. 
  
De nieuwsbrief moet er dan wel uit, enigszins aangepast. 
  
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
  
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 

 
  

 
  
Telefoon:              
Website:                www.coa.nl 
Bezoekadres:       Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
Postadres:            Postbus 126, 9500 AC Stadskanaal 
  

     

    

      

      
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...]  [mail [...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:35 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>;.nl 
Onderwerp: RE: Nieuwste versie 
 
Dat hoop ik wel,  om vragen voor te blijven! 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...] [mailto:[ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:33 
Aan:; [...] N 
Onderwerp: RE: Nieuwste versie 
 
Met paar heul kleine dingen veranderd. Komt er nog iets in over geen lockdown Delfzijl? 
Gr.  
 
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200822 conc4.docx (18 kB) 
 

http://www.coa.nl/
http://www.coa.nl/
https://twitter.com/COAnl
https://www.facebook.com/COANederland/?ref=settings
https://www.linkedin.com/company/centraal-orgaan-opvang-asielzoekers-coa-/
https://www.instagram.com/coa_nederland/


-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: […] 
verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:25 
Aan:.] <[...][ l> 
Onderwerp: Nieuwste versie 
 
Bijgevoegd: KOPIE van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB) 
 
********************************************************************** 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
********************************************************************** 

 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:41 
Aan:; '[...] N' <N.[ nl> 
Onderwerp: RE: Versie met instemming van  en Stadskanaal 
 
Hi, zelfde kleine dingen als net. 
Gr.  
 
Bijgevoegd: kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (18 kB) 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: […] 
verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:33 
Aan: <[...][. > 
Onderwerp: Versie met instemming van  en Stadskanaal 
 
 
Bijgevoegd: kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB) 

 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:43 
Aan: '[...] N' <N. l> 
Onderwerp: RE: Versie met instemming van […] 
Net reactie verstuurd, ik kijk wat ik nog kan toevoegen 
 
----- 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:46 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: RE: Nog een nieuwe versie met 29 besmettingen 
 
[...], kun je nog mijn kleine aanpassingen overnemen? Gaat om het woord nabijheid en mensen 
aanduiden als 'deze' irt tot verplaatsen, dat vind ik niet passend. 



Dan mag je wat mij betreft azc met hoofdletters laten staan. :-) Groet van [...] 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto:[. ] 
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:40 
Aan: .[ ; [.  [...], [...] <[ > 
Onderwerp: Nog een nieuwe versie met 29 besmettingen 
 
 
Bijgevoegd: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB) 

Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 12:37 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; .[...]@stadskanaal.nl; [...].[...]@vrgroningen.nl; '[...] ' 
< .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 
Hoi, punten en komma’s en ben blij dat de laatste passage (over bestuursovereenkomst) geschrapt 
wordt. 
Gr.  

 
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200822 conc6 pl.docx (19 kB)  

 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:59 
Aan:   [...], [...] <  
Onderwerp: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 
Bijgevoegd: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB)  

 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 12:53 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 
Zie hieronder en bijgevoegd 

 
Bijgevoegd: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200822 conc6.docx (19 kB) 

 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 12:37 
Aan: '[...] [...]' < >;  '[...] N' 
<  
Onderwerp: RE: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 
Hoi, punten en komma’s en ben blij dat de laatste passage (over bestuursovereenkomst) geschrapt 
wordt. 
Gr.  

 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:59 
Aan: ; ; [...], [...] < > 
Onderwerp: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 



 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 12:17 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>;  < @coa.nl>; [...], [...] 
<[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 
Hoi, 
De laatste versie. 

 
Gr.  
 

Bijgevoegd: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB) 
 

 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:59 
Aan:  ; [...], [...] < > 
Onderwerp: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 
 
 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:47 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; [...].[...]@vrgroningen.nl; [...] [...] <[...].[...]@vrgroningen.nl>; 

.[...]@stadskanaal.nl; n.[...]@delfzijl.nl 
Onderwerp: RE: Versie defintief 
 
Hoi allen, zie mijn opmerking in de app over de hekken bij azc Musselkanaal. 
En ik durf het haast niet te zeggen, maar zou ook graag het woord telefonisch dat tussen haakjes 
staat bij toegang tot medische zorg met haakjes en al verwijderd willen zien. 
 
De nieuwsbrief is klaar, wordt in Ter Apel geprint, vanuit Musselkanaal opgehaald en dan bij dezelfde 
huizen in de bus gedaan als de nieuwsbrief van gisteren. Zodra dat rond is komt er een go voor 
persbericht en hekken plaatsen. 
 
Wat betreft woordvoering: ik probeer zoveel mogelijk richting (vz) VRG te laten gaan, en ga regelen 
dat onze  ook beschikbaar is, mocht het nodig zijn dat we als COA zelf op 
mediaverzoeken in gaan. 
 
Groet van [...] 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto:[. ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 
Aan: [. ; [...], [...] <[. >;  
Onderwerp: Versie defintief 
 
Allen,  
 
Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 
hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  
 
[…] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over. [...] is beschikbaar 
voor mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 
 
Groet, 
[...] 



 
 

Bijgevoegd: Versie def.docx (15 kB) 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:06 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; [...].[...]@vrgroningen.nl;.nl 
Onderwerp: RE: Versie defintief 
 
Als het niet anders is dan doen we het met de versie die [...] hieronder stuurde, maar als het nog 
mogelijk is ben ik blijer met bijgevoegde licht aangepaste versie (met wijzigingen zichtbaar in ene 
document en doorgevoerd in andere). 
Gr. [...] 
 

Bijgevoegd: Versie def pl.docx (18 kB) en Versie def pldef.docx (18 kB) 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto:[. ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 
Aan: [...].[.  [...], [...] <[ >; [...] [...] <[...].[ l>; 

.[... ; n.[. l 
Onderwerp: Versie defintief 
 
Allen,  
 
Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 
hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  
 
[...] [...] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over. [...] is 
beschikbaar voor mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 
 
Groet, 
[...] 
 
 

Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:26 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: RE: Versie defintief 

 

Ja doe maar. Voorgestelde wijzigingen zijn klein. 

Gr.  

 

Verzonden met BlackBerry Work 

( ) 

 

Van: [...], [...] < > 

Datum: zaterdag 22 aug. 2020 2:24 PM 

Aan: [...], [...] < > 

Onderwerp: RE: Versie defintief 

 

Kan ik deze dan naar jenv sturen? 

 



Verzonden met BlackBerry Work 

( ) 

 

Van: [...], [...] < > 

Datum: zaterdag 22 aug. 2020 2:23 PM 

Aan: [...], [...] < > 

Onderwerp: FW: Versie defintief 

 

Hi, heb op dit bericht nog twee kleine wijzigingen voorgesteld die uit de laatste afstemming 

met loma  over de nieuwsbrief naar voren kwamen. Maar door de wisseling van 

naar [...] is de lijn even minder helder en ik weet niet of die wijzigingen nog worden 

meegenomen. Ik mail je hierna het pb met mijn voorgestelde wijzigingen. 

Er is nog niets uit, nieuwsbrief Musselkanaal moet eerst rond zijn, daar zijn ze sinds een 

kwartier mee bezig. Het zal plm kwart voor drie worden, gok ik. Versturen pb is dus door 

VRG. 

Gr.  

 

Verzonden met BlackBerry Work 

( ) 

 

Bijgevoegd: Versie def.docx (15 kB)  

Van: [...] [...] < > 

Datum: zaterdag 22 aug. 2020 1:29 PM 

Aan: < >, [...], [...] < >, [...] [...] 

< >,  < >,  

< > 

Onderwerp: Versie defintief 

 
Allen,  

 

Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar hun 

mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  

 

[...] [...] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over. [...] is beschikbaar voor 

mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 

 

Groet, 

[...] 

 

 
 
 

Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:25 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: FW: Versie defintief 

 

Zoals aangekondigd, gr.  

 



Verzonden met BlackBerry Work 

( ) 

 

Bijgevoegd: Versie def pl.docx (18 kB) en Versie def pldef.docx (18 kB) 

Van: [...], [...] < > 

Datum: zaterdag 22 aug. 2020 2:06 PM 

Aan: '[...] [...]' < >, < >, [...] [...] 

< >,  < ,  

< > 

Onderwerp: RE: Versie defintief 

 
Als het niet anders is dan doen we het met de versie die [...] hieronder stuurde, maar als het nog mogelijk is ben 

ik blijer met bijgevoegde licht aangepaste versie (met wijzigingen zichtbaar in ene document en doorgevoerd in 

andere). 

Gr. [...] 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: [...] [...] [ ]  

Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 

Aan: ; [...], [...] < >; [...] [...] < >; 

 

Onderwerp: Versie defintief 

 

Allen,  

 

Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar hun 

mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  

 

[...] [...] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over. [...] is beschikbaar voor 

mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 

 

Groet, 

[...] 

 
 

Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:44 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>; @coa.nl> 
Onderwerp: FW: Versie defintief 

 

De definitieve versie zoals zojuist verstuurd! 

Gr. J 

 

Verzonden met BlackBerry Work 

( ) 

 

Van: [...] [...] < > 

Datum: zaterdag 22 aug. 2020 2:40 PM 

Aan: [...], [...] < >, '[...] [...]' < >, [...] [...] < >, 

 < >,  < > 

Onderwerp: Re: Versie defintief 

 

De DEF versie.  



 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:06 
Aan: '[...] [...]' < >; [...] [...] < >; [...] [...] 
< >;  < >;  
< > 
Onderwerp: RE: Versie defintief  

  
Als het niet anders is dan doen we het met de versie die [...] hieronder stuurde, maar als het nog 

mogelijk is ben ik blijer met bijgevoegde licht aangepaste versie (met wijzigingen zichtbaar in ene 

document en doorgevoerd in andere). 

Gr. [...] 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: [...] [...] [ ] 

Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 

Aan: ; [...], [...] < >; [...] [...] < >; 

 

Onderwerp: Versie defintief 

 

Allen, 

 

Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 

hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site. 

 

[...] [...] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over. [...] is 

beschikbaar voor mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 

 

Groet, 

[...] 

 

 

 

********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 

dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 

bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 

die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 

message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages. 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

 
Bijgevoegd: 20200822 – VRG – Overplaatsing van deel van de azc-bewoners van Delfzijl naar 
Musselkanaal.pdf (119 kB) 

Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:46 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>;  < @coa.nl>; [...], [...] 
<[...][...]@coa.nl> 
Onderwerp: FW: Versie defintief 

 



Vanuit de super[...]t 😁 

Gr.  

 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com) 

 

Bijgevoegd: 20200822 – VRG – Overplaatsing van deel van de azc-bewoners van Delfzijl naar 
Musselkanaal.pdf (119 kB) 

Van: [...] [...] < > 

Datum: zaterdag 22 aug. 2020 2:40 PM 

Aan: [...], [...] < >, '[...] [...]' < >, [...] [...] < >, 

 < >, < > 

Onderwerp: Re: Versie defintief 

 

De DEF versie.  

 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:06 
Aan: '[...] [...]' < >; [...] [...] < >; [...] [...] 
< >; < ;  
< > 
Onderwerp: RE: Versie defintief  

  
Als het niet anders is dan doen we het met de versie die [...] hieronder stuurde, maar als het nog 

mogelijk is ben ik blijer met bijgevoegde licht aangepaste versie (met wijzigingen zichtbaar in ene 

document en doorgevoerd in andere). 

Gr. [...] 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: [...] [...] [ ] 

Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 

Aan: ; [...], [...] < >; [...] [...] < >; 

 

Onderwerp: Versie defintief 

 

Allen, 

 

Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 

hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site. 

 

[...] [...] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over. [...] is 

beschikbaar voor mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 

 

Groet, 

[...] 

 

 

 

********************************************************************** 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 

dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 

http://www.blackberry.com/


bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 

die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 

message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 

inherent in the electronic transmission of messages. 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

************************** 



Van: [...] A  

Verzonden: donderdag 3 september 2020 18:55 

Aan: '[...] [...]' ; [...] [...]  

Onderwerp: RE: stvz inzake corona  

Graag reageren op deze mail, naar deze mailgroep. (Er stond een fout in een email adres). 

Groeten, 

[...] 

Van: [...] A  

Verzonden: donderdag 3 september 2020 11:41 

Aan: '[...] [...]'; [...] [...] 

Onderwerp: stvz inzake corona  

Hallo, 

Het is al een hele tijd stil in deze mailgroep. Via de schoolbesturen PO heb ik begrepen dat de 

mensen uit Musselkanaal weer terug zijn op het AZC. 

Ik hoor graag wat de huidige stand van zaken is rondom: 

 Corona op het AZC. Is iedereen ´corona vrij´ nu? Moeten we nog ergens rekening mee 
houden? 

 Leerlingen vo Eemsdelta – komt iedereen weer naar school, op school of nog op George 
Martens? 

 Heeft het vo veel last van uitval van leerkrachten die verschijnselen hebben en thuis moeten 
blijven en laten testen? Hoe vangen jullie dit op? Digitale lessen, inval? 

 Hoe gaat het met de peuters? Komen die weer allemaal naar de peuteropvang/VVE? 
 Heeft de peuteropvang last van uitval van pm-ers? Hoe vangen jullie dat op? 
 andere informatie die gedeeld moet worden? 

Met vriendelijke groeten, 

[...] [...] 

 
Gemeente Delfzijl  
 
Van: [...] [...] [mailto:[...].[...]@kids2b.nl]  
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 15:27 
Aan: [...]  < .[...]@delfzijl.nl>; ' > 
Onderwerp: RE: stvz inzake corona  

 
Hallo [...], 

 

Voor wat betreft de peuters:  deze komen (op een enkeling na) weer allemaal naar de 

peuteropvang. Daar waar peuters nog niet komen hebben en houden wij contact met de 

ouders.  

 

Ook wij hebben last van uitval van pm-ers ivm die door klachten thuis moeten blijven en 

moeten testen. Op dit moment weten we het nog op te lossen, maar we blijven het per 

week bekijken.  
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De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking 

aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Kids2b staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van 

een verzonden e-mail, noch voor een tijdig ontvangst daarvan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de 

afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit bericht. 

 
   

 

Van: [...] A < >  
Verzonden: donderdag 3 september 2020 18:55 
Aan: '[...] [...]' < 
 Onderwerp: RE: stvz inzake corona  

 
Graag reageren op deze mail, naar deze mailgroep. (Er stond een fout in een email adres). 
  
Groeten, 
[...] 
  
  
 

http://www.kids2b.nl/
https://www.facebook.com/Kids2b
https://www.twitter.nl/Kids2b
https://www.instagram.nl/Kids2b
https://www.instagram.nl/_Kids2b


[ ]  gemeente Delfzijl 

 

[13-08-2020 10:43:02] [  COA]: Goedemorgen [---]  

In afwachting van de resultaten van gister. 

We krijgen vragen van inwoners van Delfzijl, dus hebben we besloten om naar buiten te treden via 

de media. 

[13-08-2020 10:43:48] [  COA]: Is bij jullie nog nieuws mbt mogelijkheden om 

bewoners elders in quarantaine onder te brengen? 

[13-08-2020 11:02:50] [---] Gemeente Delfzij: Wij hebben vanmiddag om 12 uur een spoedoverleg 

inzake het bovenstaande. 

[13-08-2020 11:19:41] [  COA]: Visitekaartje weggelaten 

[13-08-2020 16:55:12] [---] Gemeente Delfzij: Dag [---] is er al wat meer bekend over de 

testresultaten? Groet [---] 

[13-08-2020 16:56:41] [ COA]: 5 positief 10 negatief  

We zijn nu in overleg om alles in kaart te brengen 

[13-08-2020 16:57:12] [---] Gemeente Delfzij: Dank! Ik neem aan dat burgemeester is geïnformeerd? 

[13-08-2020 16:57:32] [ COA]: Het lijkt er op dat we het hier kunnen oplossen 

[13-08-2020 16:57:43] [---] Gemeente Delfzij: Gelukkig dat is mooi! 

[13-08-2020 16:57:55] [  COA]: Nog geen contact gehad met de burgemeester 

[13-08-2020 16:59:15] [---] Gemeente Delfzij: Wil je  hierover informeren? Of wil wil je dat ik 

dat doe. Ik heb verder geen achter grond info van het afgelopen uur 

[13-08-2020 17:03:36] [  COA]: Wil jij dat doen (voor de snelheid. 

Hij kan mij later dan bellen 

Ik moet nu een aantal zaken regelen 

[13-08-2020 17:04:46] [---] Gemeente Delfzij: Ik heb het doorgegeven. Zou jij wel ons willen 

informeren over welk (noodplan) jullie gaan hanteren? Dan zijn wij daarvan op de hoogte. Kunnen 

wij politie daar ook over informeren. 

[13-08-2020 17:04:50] [---] Gemeente Delfzij: Zet hem op! 

[13-08-2020 17:27:50] [---] Gemeente Delfzij: De manager had het vernomen van een medewerker 

bij het AZC, dat dit gisteren bekend was en het vermoedelijk om plm 20 mensen gaat. Niet iedereen 

zou zich aan quarantaine afspraken houden. 

[13-08-2020 17:28:03] [---] Gemeente Delfzij: Dit bericht ontving ik van een collega. 

[13-08-2020 17:28:16] [---] Gemeente Delfzij: Dan ben je op de hoogte 

[13-08-2020 17:30:20] [ COA]: We kunnen alle nieuwe besmettingen direct linken aan 

de eerdere besmettingen. 
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Alle bewoners kunnen in eigen kamer in isolatie. 

[13-08-2020 17:30:56] [ COA]: We gaan nog strenger optreden tegen mensen die zich 

niet aan de quarantaine houden. 

[13-08-2020 17:33:16] [ COA]: Veel mensen zijn op de lijst gezet door ons ivm de 

nabijheid waar ze wonen. 

Dat wil niet zeggen dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon. 

Liever wat teveel mensen testen dan te weinig. 

[13-08-2020 17:33:50] [---] Gemeente Delfzij: Helemaal mee eens. Dank je wel ik hoor het verder wel. 

Succes 

[13-08-2020 17:33:58] [  COA]: 👍� 

[13-08-2020 19:19:14] [---] Gemeente Delfzij: 

 

 

 

[---] 

[13-08-2020 19:33:00] [  COA]: Dankjewel 👍� 

[14-08-2020 12:00:04] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---], 

Wij kregen net het bericht van een 13e besmetting. Zijn er nieuwe testresultaten binnen? 

 

 

  

 

  

Hoe gaat het momenteel? 

  

Groet [---] 

[14-08-2020 12:06:34] [ COA]: Er is een 13e geval gemeld zojuist. Deze is later 

binnengekomen omdat de geboortedatum onduidelijk was. 

 



Zij zit op een kamer waar alle anderen hier niet verblijven. Is contact van een eerdere besmetting 

[14-08-2020 12:07:05] [ COA]: Ik stuur je het nummer van de arts waar ik vandaag 

contact mee heb gehad 

[14-08-2020 12:07:31] [ COA]: Visitekaartje weggelaten 

[14-08-2020 12:10:51] [---] Gemeente Delfzij: Dank! Als de nieuwe resultaten binnen zijn laat je het 

me dan weten? Succes! 

[14-08-2020 12:13:24] [ COA]: De tests van vandaag horen we morgen (hopelijk) 

[15-08-2020 12:28:18] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---] goedemiddag. Hoe is het? En heb je al uitslag 

ontvangen van ggd.  

 

Vraag vanuit de politie ten aanzien van hun takenkaart:  

 

Hebben jullie  toevallig informatie over in welk gebouw de personen die besmet zijn in quarantaine 

zitten? 

 

Ik hoor graag van je als dat lukt!  

 

Groet [---] 

[15-08-2020 12:44:19] [ COA]: Nog geen uitslagen bekend. 

Ik heb al verschillende keren met [---] overlegd, dus de vraag verbaasd me. 

 Quarantaine units zitten op verschillende plekken in het gebouw. Verhuizen intern moet zoveel 

mogelijk voorkomen worden omdat je dan potentieel besmette bewoners tussen gezonde mensen 

kan plaatsen. Ook zouden preventief alle kamers ontsmet moeten worden. Daarom blijven mensen 

in hun eigen unit 

[15-08-2020 12:44:51] [ COA]: Receptie weet om welke units het gaat 

[15-08-2020 12:46:54] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---], krijg de vraag van de plaatsvervangend 

teamchef die hier nu in het weekend mee bezig is. Dus vandaar dat dat misschien wat langs elkaar 

heen is gelopen. 

[15-08-2020 12:47:08] [---] Gemeente Delfzij: Laat je het me weten zodra de uitslagen bekend zijn. 

Alvast bedankt 

[15-08-2020 13:17:05] [---] Gemeente Delfzij: Plv teamchef geeft aan dat ze van bovenstaande wist 

maar dat ze van had gehoord dat er sprake zou zijn van verhuizing. Vandaar dus de vraag. Ik bel 

nog even met de receptie. Dank je wel 

[15-08-2020 13:20:11] [---] Gemeente Delfzij: Heb je ook een telefoonnummer. Nummer wat ik 

probeer te bellen is niet om gebruik. 



[15-08-2020 13:22:55] [  COA]: Waarom wil je de receptie bellen? Die krijgen hun info 

van ons. 

Op dit moment is mijn adjunct aanwezig om zodra de uitslagen binnen zijn te kijken wat er moet 

gebeuren samen met de Ggd. 

[15-08-2020 13:34:08] [---] Gemeente Delfzij: Zal ik anders vragen of [---] vanuit de politie je even 

belt? Ze wil namelijk de locaties waar personen zitten (gebouwen) weten zodat zij dat in kaart 

kunnen brengen. Ik heb haar aangegeven dat ik dat wel even wil vragen aangezien wij beiden hier nu 

mee bezig zijn, maar ik kan haar ook vragen of ze jou rechtstreeks belt om info 

[15-08-2020 13:35:09] [ COA]: Laat haar maar bellen met de locatie en dan vragen 

naar [---] 

[15-08-2020 13:35:24] [  COA]: Dan licht ik hem in 

[15-08-2020 13:35:39] [---] Gemeente Delfzij: Prima. Heb je een nummer waar ze heen kan bellen? 

[15-08-2020 13:36:03] [ COA]: afbeelding weggelaten 

[15-08-2020 13:36:43] [---] Gemeente Delfzij: Dank je wel. Ik geef het aan haar door 

[15-08-2020 14:46:20] [  COA]: 2 nieuwe besmettingen. We zijn nu aan het kijken of er 

mensen verhuisd moeten worden 

[15-08-2020 14:47:29] [ COA]: Deze mensen zaten al in quarantaine 

[15-08-2020 14:50:59] [---] Gemeente Delfzij: Dank voor het doorgeven. Ik informeer onze 

burgemeester hierover 

[15-08-2020 14:52:20] [  COA]: Ok, dank 

[15-08-2020 16:11:50] [ COA]: Goedemiddag [---]  

 

 

[15-08-2020 16:14:16] [ COA]: We hebben ook nieuwe info van de Ggd; mensen die 

positief getest zijn zonder klachten hoeven slechts 72 uur in isolatie. 

Ik heb er op aangedrongen dat er dan wel een gezondheidscheck komt (bijv temperatuur oid) zodat 

mensen niet “liegen” 

[15-08-2020 16:15:13] [---] Gemeente Delfzij: Heel goed! En het Coa kan nu direct opschalen richting 

Veiligheidsregio en beschikking aanvragen! 

[15-08-2020 16:19:54] [---] Gemeente Delfzij: [---] hoe zit het trouwens met kinderen. Ik hoor dat zij 

niet getest worden? Dit ivm de scholen die aanstaande maandag weer beginnen. Ik weet niet of het 

ook om kinderen gaat of ouders die eventueel besmet zijn want dit kan dan ook nog een risico 

opleveren. 

[15-08-2020 16:21:23] [ COA]: Kinderen gaan deze week nog niet naar school (zowel 

basis als isk) 

Kinderen van ouders die in quarantaine dan wel in isolatie zitten gaan sowieso niet naar buiten 



[15-08-2020 16:21:57] [ COA]: Is trouwens een beslissing geweest van beide scholen 

[15-08-2020 16:23:23] [---] Gemeente Delfzij: Nee vanaf volgende week bedoel ik maar als er 

besmettingen bij komen en kinderen niet worden getest dan moeten scholen eventueel worden 

geïnformeerd. Maar als die lijn loopt dan is dat helemaal goed. Als men maar op de hoogte is. Ik 

neem aan dat [---] 

 

[15-08-2020 16:23:33] [---] Gemeente Delfzij: Dank weer! 

[15-08-2020 17:39:44] [---] Gemeente Delfzij: [---] neemt contact op met haar leiding. Ze gaan 

bovenlangs afstemmen. Ik hoor zsm van haar en informeer je dan gelijk 

[15-08-2020 19:17:24] [ COA]:  

 

Receptie controleert en rapporteert alles. 

 

[15-08-2020 19:18:00] [---] Gemeente Delfzij: Goed werk! 

[15-08-2020 19:18:07] [---] Gemeente Delfzij: We houden elkaar op de hoogte 

[15-08-2020 19:19:41] [  COA]: 👍� 

[16-08-2020 11:48:03] [---] Gemeente Delfzij: Goedemorgen [---], is alles nog rustig gebleven gister? 

Ik had je vandaag eigenlijk niet willen storen, maar reactie kan ook prima wachten tot maandag. M 

[16-08-2020 11:48:08] [---] Gemeente Delfzij: ik kreeg dit bericht: 

[16-08-2020 11:48:18] [---] Gemeente Delfzij: Aan alle ouders/verzorgers, 

  

U hebt vast al via de media gehoord dat deze week een Corona uitbraak is geconstateerd op het AZC 

in Delfzijl. 

Het COA heeft besloten dat het AZC in quarantaine gaat. De kinderen van het AZC komen de 

komende week niet op school. Dat geldt ook voor de peuteropvang. 

Het leek ons belangrijk om dit met u te delen, omdat we ons voor kunnen stellen dat er bezorgdheid 

over de veiligheid van uw kind kan ontstaan als zij volgende week weer naar school gaan. 

Voor de schakelgroepen betekent dit dat we maar met een kleine bezetting starten. Er komen wel 

kinderen, maar die wonen niet in het AZC. 

Komende week donderdag  besluiten we in overleg met het COA en de GGD hoelang de lockdown 

gaat duren. 

[16-08-2020 11:49:29] [---] Gemeente Delfzij: Het gaat dus om alle kinderen (dat is een zeer goede 

keuze!), echter lees is ook dat AZC in quarantaine gaat. Dit gaat toch enkel om de mensen die 

eventueel een risico vormen? 

[16-08-2020 11:49:36] [---] Gemeente Delfzij: Nogmaals geen haast maar was even benieuwd. 

[16-08-2020 11:49:46] [---] Gemeente Delfzij: Groet en heb een fijne rustige zondag 



[16-08-2020 11:52:44] [  COA]: Het is gister verder rustig gebleven. 

 

 

 

[16-08-2020 11:53:42] [  COA]: Het beleid mbt quarantaine/ isolatie is niet veranderd. 

Enkel verdachte gevallen gaan in quarantaine en besmette in isolatie 

[16-08-2020 11:54:09] [  COA]: Van de scholen waren we op de hoogte. Kinderen zijn 

ook geïnformeerd 

[16-08-2020 11:56:30] [---] Gemeente Delfzij: 

 

[16-08-2020 15:13:04] [  COA]: Goed nieuws, gister 5 getest. Allemaal negatief  

5 mensen die in isolatie zaten kunnen van de Ggd weer uit isolatie 

[16-08-2020 15:14:48] [---] Gemeente Delfzij: Super! We gaan weer de goede kant op! Dank je wel 

voor het doorgeven 

[18-08-2020 15:07:42] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---], 

 

[18-08-2020 15:12:29] [---] Gemeente Delfzij: Misschien kunnen jullie vanuit het COA toch druk 

zetten en vragen of de GGD de gehele locatie wil testen. 

[18-08-2020 19:07:44] [---] Gemeente Delfzij: Dag [---], ik ben bezig met een mail richting school en 

ggd en gemeente met contactpersonen ik heb jouw naam en telefoonnummer ook opgenomen maar 

wil graag jouw toestemming om deze te delen! Groet [---] 

[18-08-2020 19:14:10] [ COA]: School en Ggd hebben mijn contactgegevens, 

Ik wil niet door elke leerkracht/ medewerker rechtstreeks gebeld worden. 

Via het nummer van de locatie kan men mij ook bereiken. Desnoods bel ik later terug. 

[18-08-2020 19:15:18] [  COA]: Mijn telefoon staat al niet stil op dit moment en 

wanneer ik niet beschikbaar ben is eventueel [---] ook dagelijks op locatie. 

Als het noodzakelijk is kan ik natuurlijk terugbellen 

[18-08-2020 19:17:33] [---] Gemeente Delfzij: Zet ik het tel nummer van de locatie erin! 

[18-08-2020 19:18:57] [  COA]: Fijn, dankjewel 

[18-08-2020 19:19:20] [  COA]: Aan wie wordt de mail gericht? 



[18-08-2020 19:21:37] [---] Gemeente Delfzij: Contactpersoon gemeente richting school en 

bevolkingszorg en directeur scholen 

[18-08-2020 19:22:22] [ COA]: Ok, leg je daarin ook uit welke vragen bij wie gesteld 

kunnen worden? 

[18-08-2020 19:22:50] [  COA]: Ik krijg nu veel medische vragen en ik ben natuurlijk 

geen dokter 

[18-08-2020 19:23:31] [---] Gemeente Delfzij: Dat is het doel van de mail even duidelijk aangegeven 

wie wat gaat doen. Vraag vanuit ons richting school welk protocol wordt gevolgd met ook als doel 

dat info duidelijk en helder blijft en de lijnen kort. 

[18-08-2020 19:23:48] [---] Gemeente Delfzij: Wanneer krijgen jullie nieuwe test uitslagen? 

[18-08-2020 19:23:50] [ COA]: 👍� 

[18-08-2020 19:23:59] [ COA]: Als het goed is morgen 

[18-08-2020 19:24:38] [  COA]: Tot nu toe lukt het altijd om de volgende dag de 

uitslagen te krijgen, al is het vaak laat in de middag. 

[18-08-2020 19:25:16] [  COA]: We hebben het goed in beeld en verwachten dat we 

de uitslagen op kunnen vangen. 

[21-08-2020 09:54:19] [  COA]: Ben jij zo ook aanwezig bij het overleg? 

[21-08-2020 09:55:35] [---] Gemeente Delfzij: 

 

[21-08-2020 09:57:01] [  COA]: Ik wou zeggen dat ik er nog niet op tijd ben 

[21-08-2020 10:01:14] [---] Gemeente Delfzij: Ik heb het doorgegeven 

[21-08-2020 14:43:11] [---] Gemeente Delfzij: [---] wil je vragen of directeur met spoed voor 1515 met 

belt? Die gaat zo in spoed overleg 

[26-08-2020 14:52:26] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---] 

 

[26-08-2020 14:54:41] [  COA]:  

[26-08-2020 14:55:40] [  COA]: 

tanken. Dus hé. M’n computer ook niet aan. 

 

[26-08-2020 14:56:54] [---] Gemeente Delfzij: 

 

[26-08-2020 14:57:09] [---] Gemeente Delfzij:  

[26-08-2020 14:57:44] [  COA]:  

[26-08-2020 14:58:06] [  COA]: Visitekaartje weggelaten 

[26-08-2020 14:58:16] [---] Gemeente Delfzij: Ok kan [---] daar antwoord op geven? 



[26-08-2020 14:58:26] [ COA]: Denk het wel 

[26-08-2020 14:59:06] [  COA]: [---] is geen locatiemanager hoor 

[26-08-2020 15:08:43] [---] Gemeente Delfzij: Snap ik maar ik heb een contactpersoon nodig vanuit 

ggd en vanuit jullie gezien de raadsvragen van morgen 

[26-08-2020 15:09:37] [ COA]: Die vragen heb je gemaild? 

[27-08-2020 14:07:11] [ COA]: Onze bewoners hebben nu bedacht dat ze moeten 

demonstreren tegen de wachttijd van de Ind. 

Ze lopen met borden bij de ringoven 

[27-08-2020 14:07:11] [  COA]: Doen ze vreedzaam en volgens de rivm richtlijnen  

Politie is al in gesprek geweest en die schatten in dat er niets bijzonders zal gebeurde 

[27-08-2020 14:07:20] [  COA]: Ter info 

[31-08-2020 08:24:05] [---] Gemeente Delfzij: Goedemorgen [---], Ben je een beetje bij? Hopelijk heb 

je van je dagen kunnen genieten. Zou je mij een laatste stand van zaken willen doorgeven en zou je 

willen kijken of je dat om de twee dagen kunt doen. Even iets over besmettingen en testen en hoe 

het bij jullie is? Hopelijk zijn er geen besmettingen op locatie bijgekomen. Groet [---] 

[31-08-2020 08:52:42] [  COA]: Goedemorgen [---], 

Ik zal je in de loop van de ochtend een update geven. 

[31-08-2020 11:43:27] [l  COA]: Er zijn geen nieuwe testen gedaan na dinsdag. 

De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug in Delfzijl. Momenteel nog 13 personen in 

Musselkanaal  

 

Sfeer op locatie is rustig. 

[01-09-2020 10:36:30] [---] Gemeente Delfzij: Goedemorgen [---], heb jij een contactpersoon van GZA 

voor mij? 

[01-09-2020 10:37:09] [ COA]: Die kan je via de receptie van het azc bereiken 

[01-09-2020 10:37:29] [ COA]: Er zijn verpleegkundigen aanwezig 

[01-09-2020 10:38:11] [---] Gemeente Delfzij: Ok dank je! 

[08-09-2020 09:18:11] [ COA]: Goedemorgen [---] 

Helaas moet ik een nieuw geval bij je melden.  

 

Hopen dat het hier bij blijft. 

Wij zullen ook een persbericht naar buiten brengen over dit nieuwe geval 



[08-09-2020 10:47:40] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---],

 

[08-09-2020 13:06:17] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---], 

 

[08-09-2020 13:28:49] [  COA]: Ik heb morgen een volle agenda met 

sollicitatiegesprekken, dus dat lukt helaas niet. 

Donderdag kan ik wel tijd maken 

[08-09-2020 13:32:42] [---] Gemeente Delfzij: 

 

 

 

 

Op locatie gaan besmette personen in isolatie en wordt contactonderzoek gedaan.  

De gewone werkwijze  

 

Alle berichten gaan in de lijn naar boven 

[10-09-2020 07:59:36] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---], 

[10-09-2020 08:00:03] [---] Gemeente Delfzij: goedemorgen. Hebben jullie al testuitslagen binnen? 

Groet [---] 

[10-09-2020 08:05:04] [  COA]: Goedemorgen  

Nee, die verwacht ik uiterlijk morgen. 

[11-09-2020 15:09:39] [  COA]: Goedemiddag  

 

Verder nog geen nieuwe gevallen. 

[11-09-2020 15:19:50] [---] Gemeente Delfzij: Dank! 

[16-09-2020 15:29:23] [---] Gemeente Delfzij: Hoi [---], hoe gaat het? Rust weer een beetje 

wedergekeerd? 

[16-09-2020 15:56:49] [  COA]: De laatste positieve is gister weer uit isolatie gekomen. 

We zijn dus formeel Corona-vrij...  



ik heb begrepen dat ze heel hard werken aan een quarantaine locatie, maar wanneer dat klaar is dat 

weet ik niet. 

[16-09-2020 16:22:05] [---] Gemeente Delfzij: Helemaal goed ik was even benieuwd hoe het ging! 

 



Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:34 
Aan: '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl>; '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl>; '[...].[...]@vrgroningen.nl' 
<[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: laatste versies nieuwsbrief en pb 
 
[...] [...] stelde me die vraag daarstraks ook, waarom geen lockdown. En waarom niet het hele azc 
getest wordt. Ik heb aangegeven dat we hierover met GGD overleggen. Maar kwam daar niet strak uit, 
dus mogelijk komt hij hierover nog bij de GGD vragen stellen. Ik ga ook bij [...] te rade om hierover iets 
in het persbericht op te kunnen nemen. 
 
Ik vind het een mooi plan, ieder z’n eigen opmaak voor het persbericht, allemaal dezelfde tekst en dan 
die zin die jij aangeeft [...]! 
 
Tot morgen allen, hopelijk rustige avond! 
 
Groet van [...] 

 
 
Van: [...]  [mailto:N.[...]@delfzijl.nl]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:12 
Aan: [...], [...] <[...][...]@coa.nl>; '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl>; '[...].[...]@vrgroningen.nl' 
<[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: RE: laatste versies nieuwsbrief en pb 
 
Hoi, 
  
Het lijkt mij goed om ook aandacht te besteden aan azc  Delfzijl: welke maatregelen worden 
genomen om verspreiding te beperken? En misschien, niet met zoveel woorden, waarom er geen 
lockdown komt. Die vraag wordt vaak gesteld.  
Contactgegevens Delfzijl: doe mijn gegevens maar, 1 tel.nr alleen 06 nr.  
  
Nog even voor de duidelijkheid, de telefoon kraakte op een cruciaal moment:  gaan we 
morgenochtend allemaal op hetzelfde moment hetzelfde persbericht versturen naar onze eigen 
kanalen, op ons eigen 'persberichtpapier'? En dan de zin eronder Dit is een gezamenlijk persbericht 
van COA, VRG en gemeenten Stadskanaal en Delfzijl  ?  
  

  
  

 

Met vriendelijke groet, 
  
[...] [...]  

 
  

 
 Gemeente Delfzijl  
 Johan van den Kornputplein 10  
 9934 EA Delfzijl  

  
  
e-mail:  
tel.: [...] 
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Van: [...], [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 16:38 
Aan: '[...] [...]' < .[...]@stadskanaal.nl>; '[...] ' < .[...]@delfzijl.nl>; '[...].[...]@vrgroningen.nl' 
<[...].[...]@vrgroningen.nl> 
Onderwerp: laatste versies nieuwsbrief en pb 
 
Hoi, 
 
Hoorde net van [...] dat er van de 26 gisteren getestte personen er 2 positief zijn, maar zij zijn zelf nog 
niet ingelicht, waardoor we deze uitslagen niet naar buiten kunnen brengen. Van drie personen moet 

de uitslag nog komen. De zin ‘Er zijn nog een aantal uitslagen niet bekend.’ komt dan in de plaats van 

de zin daarvoor, en het totaal aantal positieven blijft dan 25. 
 

 
 

 
De nieuwsbrief moet er dan wel uit, enigszins aangepast. 
 
Met vriendelijke groet, 
[...] [...] 
 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving 
Team Communicatie en Relatiemanagement 

 
 

 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:41 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl>; .[...]@stadskanaal.nl; [...].[...]@vrgroningen.nl; '[...] ' 
< .[...]@delfzijl.nl> 
Onderwerp: RE: Versie met instemming van  en Stadskanaal 
 
Hi, zelfde kleine dingen als net. 
Gr. J 
 
Bijgevoegd: kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (18 kB) 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto: ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:33 
Aan: .[...]@stadskanaal.nl; ; [...], [...] < > 
Onderwerp: Versie met instemming van  en Stadskanaal 
 
 
Bijgevoegd: kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 conc5.docx (15 kB) 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...], [...]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:46 
Aan: '[...] [...]' <[...].[...]@groningen.nl> 
Onderwerp: RE: Nog een nieuwe versie met 29 besmettingen 
 



[...], kun je nog mijn kleine aanpassingen overnemen? Gaat om het woord nabijheid en mensen 
aanduiden als 'deze' irt tot verplaatsen, dat vind ik niet passend. 

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto:[ ] 
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:40 
Aan: .[...]@stadskanaal.nl; ; [...], [...] < > 
Onderwerp: Nog een nieuwe versie met 29 besmettingen 
 
 
Bijgevoegd: Kopie van gez pb DLFZMUS corona 200821 
 
 

 
Bijgevoegd: gez pb DLFZMUS corona 200822 conc6 pl.docx (19 kB)  

 
 

 
Van: [...] [...] [ ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 11:59 
Aan:  ; [...], [...] < > 
Onderwerp: Nieuwe versie incl teststrategie en opmerkingen [...] 

 
Onderwerp: RE: Versie defintief 
 

 

 
 
De nieuwsbrief is klaar, wordt in Ter Apel geprint, vanuit Musselkanaal opgehaald en dan bij dezelfde 
huizen in de bus gedaan als de nieuwsbrief van gisteren. Zodra dat rond is komt er een go voor 
persbericht en hekken plaatsen. 
 
Wat betreft woordvoering: ik probeer zoveel mogelijk richting (vz) VRG te laten gaan, en ga regelen 
dat onze regiomanager ook beschikbaar is, mocht het nodig zijn dat we als COA zelf op 
mediaverzoeken in gaan. 
 
Groet van [...] 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto: ]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 

Aan: [ .nl; [  <[ >; [...] 
Onderwerp: Versie defintief 
 
Allen,  
 
Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 
hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  
 
[…] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over.  is 

beschikbaar voor mediaverzoeken. [...] zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 

 
Groet, 
[...] 
 



 

Bijgevoegd: Versie def.docx (15 kB) 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: [...] [...] [mailto:[ l]  
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 13:28 

Aan: [ ; [ l>; [...] 
Onderwerp: Versie defintief 
 
Allen,  
 
Hierbij de definitieve versie van het nieuwsbericht. Wordt vanmiddag verstuurd vanuit de VRG naar 
hun mediacontacten en als nieuwsbericht op de site.  
 

[...] neemt even mij rol als woordvoerder en tussenpersoon naar de voorzitter over.  is 

beschikbaar voor mediaverzoeken. Mark zijn naam kan dus onder het bericht ([...]: akkoord?) 

 
Groet, 
[...] 

 
 

 
Van: [...], [...] < > 
Verzonden: zaterdag 22 augustus 2020 14:06 
Aan: '[...] [...]' < >; [...] [...] < >; [...]; 

< >;  < > 
Onderwerp: RE: Versie defintief  

  
Als het niet anders is dan doen we het met de versie die [...] hieronder stuurde, maar als het nog 

mogelijk is ben ik blijer met bijgevoegde licht aangepaste versie (met wijzigingen zichtbaar in ene 

document en doorgevoerd in andere). 

Gr. [...] 

 

 
Van: [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 16:45 
Aan: [...]> 
Onderwerp: RE: AZC MSK 
 
Dag [...], 
 
Allereerst heel erg fijn dat de gemeente Stadskanaal wil meewerken aan deze situatie die is ontstaan 
in Delfzijl.  
 
Het hekwerk wordt geregeld door de veiligheidsregio en is onderweg naar Musselkanaal. Ze zullen 
het hekwerk zo plaatsen dat de bewoners die worden opgevangen in Musselkanaal niet door de 
hekken kunnen. 
 
De beveiliging is geregeld. Wij doen zaken met het beveiligingsbedrijf Trigion en er is 24/7 beveiliging 
aanwezig van 4 personen. 
 



Het interne sanctiebeleid wordt gebruikt, alleen kunnen wij mensen niet overplaatsen of de opvang 
ontzeggen omdat het om mensen gaat die besmet zijn met het virus of daarvan worden verdacht. Er 
zal dus een noodverordening moeten komen voor het terrein zodat de politie kan handhaven 
wanneer bewoners zich niet houden aan de regels/ afspraken om binnen te blijven. Dit is volgens mij 
binnen de veiligheidsregio besproken.  
 
Wij gaan er nu vanuit dat we vooralsnog aan 14 dagen voldoende hebben om het AZC in 
Musselkanaal te gebruiken voor de quarantaine van bewoners uit Delfzijl. Het kan zijn dat we vragen 
om een verlenging van de periode mocht dit op last van de GGD/ Veiligheidsregio gevraagd worden.  
 
Nogmaals heel fijn dat we deze uitwijkmogelijkheid hebben.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
[...] 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

 
 
Telefoon:  [...] 
Website:  www.coa.nl 
Bezoeksters: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
 

Van: [...]> 
Datum: vrijdag 21 aug. 2020 4:33 PM 

Aan[...]> 
Onderwerp: AZC MSK 

 
 
  
Geachte mevrouw [...], 
  
Hierbij per mail de voorwaarden waaraan het COA aan moet voldoen: 

 hekwerk plaatsen om een gesloten gebied te maken waarbinnen de bewoners blijven; 
 24/7 beveiliging zodat niemand het gesloten gebied verlaat of betreedt; 
 Het interne COA sanctiebeleid gebruiken om beweging buiten het gesloten gebied te 

ontmoedigen. 

  

Graag ontvang ik een reactie retour. 

  

Mocht er aan de voorwaarden worden voldaan ben ik bereid om het college voor te stellen om een 
positief besluit te nemen. 

Het addendum bij de bestuursovereenkomst moeten daarna worden aangepast. Het betreft dan de 
datum van in gebruik name die naar voren zal schuiven en er zal een artikel worden toegevoegd om 



de doelgroep te benoemen. En de duur van hun aanwezigheid zal worden gemaximaliseerd op 2 
weken en daarna instroom van de reguliere doelgroep na reiniging. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

[...]  

Van: [...]  
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 16:55 
Aan: [...]> 
Onderwerp: RE: AZC MSK 
 
Dag [...], 
 
Nog even een nabrander over de verwachting van de periode. De GGD geeft aan dat dit 
waarschijnlijk 3 tot 4 weken zal zijn. Alles wat eerder is is mooi meegenomen maar het lijkt me goed 
een juiste weergave te geven van de tijd die nodig is.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[...] 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

 
 
Telefoon:   [...] 
Website:  www.coa.nl 
Bezoeksters: Ter Apelervenen 2, 9561 MC Ter Apel  
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