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Datum  3 juli 2020 

Onderwerp Ontwikkeling regionale Covid opvang in Groenhoven 

 
 
Beste leden van de wijkraad en buurtbewoners rondom Groenhoven, 
 
Dinsdag 23 juni jl. zijn de laatste tijdelijke bewoners uit Groenhoven vertrokken en is de 
tijdelijke opvang van mensen uit de thuissituatie gesloten. Hier hebben 19 mensen dankbaar 
gebruik van gemaakt. Een deel van de tijdelijke bewoners is na de heropening van de 
ontmoetingscentra weer naar huis gegaan, maar een groot deel van deze bewoners is 
doorgestroomd naar een blijvende woonplek bij een zorgorganisatie. 
 
Vanuit de regio is Topaz gevraagd om hier een vervolg aan te geven, door in Groenhoven 
een regionale Covid opvang te ontwikkelen. Dit houdt in dat cliënten die hier opgenomen 
zullen worden, een sterke verdenking op een coronabesmetting hebben of positief zijn getest 
op corona. Hier zullen alleen cliënten worden opgenomen als verblijf thuis met thuiszorg niet 
mogelijk is en verblijf in het ziekenhuis niet nodig is.  
 
Regionale Avant opvang 
Het gaat echt om een regionale opvang, in samenwerking met collega zorgaanbieders uit de 
regio, georganiseerd onder de naam Avant. We zijn nog in gesprek met de zorgverzekeraar 
over de financiering van deze opvang. Dat is nog niet rond. Daarnaast is het nog onzeker 
hoe het coronavirus zich in de komende maanden, misschien zelfs langer dan een jaar, 
onder de bevolking verspreidt en welk effect dit heeft op de zorg. Dat betekent dat we op dit 
moment nog niet precies weten wanneer de opvang gerealiseerd gaat worden én of deze 
ook daadwerkelijk nodig zal blijken te zijn. 
 
Veilig  
Als de Covid opvang in Groenhoven komt, nemen we daarbij uiteraard alle voorzorgs- en 
beschermingsmaatregelen in acht om verspreiding van het virus te voorkomen. We willen 
dan ook benadrukken dat dit voor zowel de bewoners van Groenhoven als voor 
buurtbewoners geen extra risico oplevert. 
 
Zodra bekend is of en wanneer we gaan starten met de Covid opvang, informeren we u hier 
wederom over. Mocht u vragen hebben, kunt u deze op donderdag 9 juli van 20:00 tot 20:30 
uur komen stellen in het restaurant op de begane grond van Groenhoven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lia de Jongh en Edwin Kalbfleisch, 
raad van bestuur Topaz 
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