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Geachte heer, mevrouw,
Omdat u in de nabijheid woont van het Transferiumgebouw aan De Vork 16 te Heerhugowaard of
op een andere wijze belanghebbend bent informeren wij u over het volgende.
De gemeente Heerhugowaard heeft van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers het verzoek
ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het tijdelijk gebruik van het Transferiumgebouw als
isolatielocatie voor met COVID-19 besmette asielzoekers. Het betreft asielzoekers die verblijven
in de asielzoekerscentra Den Helder of Heerhugowaard en vanwege de besmetting met COVID19 geïsoleerd dienen te worden van de overige bewoners.
De periode waarvoor dit verzoek door het COA is gedaan is van “zo spoedig mogelijk” tot 1 juni
2021.
Wat gaat u er van merken?
Naar verwachting niet veel. De met COVID-19 besmette asielzoekers worden met speciaal
taxivervoer “Coronaproof” naar het Transferiumgebouw gebracht. Zij komen gedurende hun
verblijf niet buiten het gebouw, want ze zijn in isolatie vanwege hun besmetting. Er vindt geen
bezoek plaats. Wel is er personeel voor verpleging, toezicht en beveiliging vanuit het COA
aanwezig om zorg te dragen voor de aanwezige besmette personen. Na de opname in de
tijdelijke uitwijklocatie zullen de asielzoekers weer teruggebracht worden naar de
asielzoekerscentra Den Helder of Heerhugowaard.
Hoe lang wordt het Transferiumgebouw gebruikt als tijdelijke isolatielocatie?
Het is de afspraak dat het Transferiumgebouw tot 1 juni 2021 als tijdelijke isolatielocatie in
gebruik zal zijn. De gemeente heeft tot die datum toestemming verleend voor het gebruik van het
gebouw als tijdelijke isolatielocatie.
Als het COVID-19 virus zich zo ontwikkelt dat er langer behoefte is aan een isolatielocatie zal het
COA zich opnieuw melden bij de gemeente en Woonwaard (eigenaar van het pand). Verlenging
van de overeenkomst is voor de gemeente geen automatisme. De gemeente zal in dat geval de
situatie opnieuw beoordelen.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?
Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
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Mocht u echter toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die
vermeld is bovenaan deze brief via het e-mailadres post@heerhugowaard.nl of telefoonnummer
14072.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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