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Beste bewoner(s),   
 
Nederland en ook Maastricht hebben te maken met een uitzonderlijke situatie door het uitbreken van 
het coronavirus. Gemeenten moeten in de coronacrisis ook extra maatregelen treffen voor dak- en 
thuislozen. Hiervoor is een richtlijn opgesteld door het RIVM. Op basis van deze richtlijn is besloten 
om de voormalige gevangenis Overmaze geschikt te maken voor de opvang van dak- en thuislozen 
tijdens de coronacrisis. Met deze brief wil ik u hierover informeren. 
 
RIVM-richtlijnen 
De huidige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils, gelegen aan de Statensingel, voldoet niet 
aan de richtlijnen van RIVM in het kader van coronavirus. Daarom is besloten om, in samenwerking 
met het Leger des Heils, met spoed op zoek te gaan naar een tijdelijke locatie die wel kan voldoen 
aan de richtlijnen.   
 
Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de voormalige gevangenis Overmaze, heeft momenteel de 
opdracht om haar vastgoed daar waar mogelijk in te zetten om spoedeisende maatschappelijke 
vragen ten gevolge van Corona te faciliteren. Na onderzoek blijkt de locatie op korte termijn een 
oplossing te kunnen bieden voor de tijdelijke opvang van dak- en thuisloze personen. 
 
Overmaze 
Een gedeelte van het gebouw is door het Rijksvastgoedbedrijf en Het Leger des Heils in korte tijd 
geschikt te maken voor tijdelijke opvang. De in- en uitgang van de opvang zal plaatsvinden aan de 
zijde van de Korvetweg. Daar was eerder ook de in- en uitgang van het voormalige 
asielzoekerscentrum. 
 
De opvang wordt geschikt gemaakt voor maximaal 50 personen. Er worden ruimtes ingericht om te 
overnachten en overdag te verblijven. Als er het vermoeden is dat een persoon besmet is, wordt 
deze gescheiden van de overige bewoners. Bij daadwerkelijke Corona gerelateerde klachten wordt 
de bewoner op de locatie gesepareerd van de overige bewoners. Als op medische gronden blijkt dat 
de persoon op een quarantaine plek moet verblijven dan zal dat buiten de locatie Overmaze zijn. 
 
Planning 
Het Rijksvastgoedbedrijf en het Leger des Heils zijn gestart met de inventarisatie van de benodigde 
werkzaamheden. Diverse bedrijven zullen de komende week ingeschakeld worden om de locatie 
gebruiksklaar te maken. Naar verwachting zullen de eerste bewoners op 14 april 2020 arriveren. De 
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opvang van de dag- en nachtopvang zal zolang de maatregelen als gevolg van de coronacrisis van 
kracht zijn in Overmaze plaatsvinden. Met de eigenaar van het complex, de Rijksvastgoeddienst, is 
afgesproken dat het Leger des Heils 4 weken na het beëindigen van de van overheidswege 
ingestelde crisismaatregelen de opvang heeft afgebouwd. 
 
 
Verblijf bewoners 
Als bewoners geen ziekteverschijnselen vertonen zullen zij overdag niet altijd op de locatie zijn en 
zullen zij ook buiten de opvang verblijven.  Voor de bewoners van de tijdelijke opvang gelden 
dezelfde regels zoals die voor alle mensen in Nederland gelden. 
 
Contact 
Heeft u vragen over deze opvang? Of doen zich situaties voor die tot overlast leiden of volgens u niet 
gepast zijn? Dan kunt u contact opnemen met: 
 

- Leger des Heils  043-3254311, 24/7 bereikbaar. 
 
Tot slot wil ik benadrukken dat we te maken hebben met een unieke situatie. In het belang van de 
volksgezondheid hebben we als gemeente de plicht dit soort maatregelen te nemen en er zo voor te 
zorgen dat iedereen in deze crisis een veilige plek heeft om te verblijven. We doen er alles aan om 
dit zo goed mogelijk te laten verlopen en de overlast voor uw omgeving tot een minimum te 
beperken. Ik vraag uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Mara de Graaf, 
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit. 
 
 
 
  


