
 
 
Van: 1 COA 
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 20:27 
Aan: 2 COA, 3 COA, 4 COA, 5 COA, 6 COA,  
CC: 7 COA, 8 COA 
Onderwerp: RE: Enschede 
 

Hoi 2 COA, 

 

Deze lead hebben we eerder bekeken, toch? Is het pand technisch geschikt (te maken) en 

weten we zeker dat het pand beschikbaar is en is de eigenaar nog dezelfde?  

Ik hoorde 5 COA er volgens mij ook kort over vorige week... 

Zoals bij meer gemeente is een formeel verzoek benodigd als eerste actie. 

 

Ik kan per app wel even checken bij 5 COA of hier al iets in is gedaan... zo niet dan kan 

mogelijk een collega VR bestuurlijk een brief op te stellen, als dit echt deze week zou 

moeten. Is vaak vrij standaard brief.  

 

Ik neem 6 COA ook even mee, aangezien hij de coördinatie van VR Bestuurlijk doet. 

 

Groetjes 1 COA 

 
Van: 2 COA 

Datum: dinsdag 26 okt. 2021 7:51 PM 

Aan: 3 COA, 4COA, 5 COA 

Kopie: 7COA 1COA,  8 COA 

Onderwerp: RE: Enschede 

 

Dag collega’s van vastgoed en facilitair, 

 

Aangezien 5 COA afwezig is. Even de vraag wie deze kan oppakken. 

 

We hebben vast nog een brief liggen om een officieel verzoek te doen om het tubantiapand, 

oude ziekenhuis o.i.d. Te mogen inhuizen voor paar honderd man. 

 

Wellicht kan jouri/milo of ankie eerst even telefoontje aan wagen? 

 

 
Met vriendelijke groet, 
2 COA 
Projectregisseur 
Regio Oost 
Unit: Vastgoed & Facilitair 
Afdeling: Vastgoedexploitatie 
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Van: 3 COA 

Datum: dinsdag 26 okt. 2021 9:21 AM 

Aan: 4 COA, 5 COA 

Kopie: 2 COA 

Onderwerp: Enschede 

 
Hallo 4 COA en 5 COA 
Gistermiddag werd ik informeel gebeld door een raadslid van de gemeenteraad in Enschede, 
collegepartij. 
Na enig aftasten het volgende: 
Heeft het COA een gerichte vraag gesteld aan de gemeente ? Zonder gerichte vraag (d.w.z. anders 
dan de gesprekken aan de PRT of eerdere bezoeken van het COA) komt het college niet in beweging, 
althans volgens de beller. De redenatie is dat het college voor die politieke beweging een specifiek 
verzoek nodig heeft. 
Aanleiding voor het belletje was de vergadering van 12 oktober en de stilte in de weken daarna. 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2017348/Weg-vrij-voor-opvang-vluchtelingen-in-Enschede-maar-
over-randvoorwaarden-is-politiek-onduidelijk 
Volgens beller is er een meerderheid in de raad om onder voorwaarden ‘vluchtelingen’ op te 
vangen, commitment daarvoor groeit volgens beller (vanwege media aandacht en acties Almelo en 
Hengelo). Beller sprak qua draagvlak over de periode van maximaal een jaar, enkele honderden en 
het Tubantia-pand, maar dat kan ook enigszins de wens van beller zijn… 
Lijkt mij een poging waard. 
3 COA 
NB. Ik zie dat 5 COA afwezig is. 
Met vriendelijke groet, 
3 COA 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
Directie Opvang & Begeleiding - Regio Midden Noord 
Locatiemanager  
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