
Aan Raads- en/of Commissieleden van de Gemeente Nooroostpolder,

11 september 2022 Betreft: Plannen AMC naast bestaand AZC te Luttelgeest.

Geacht Raads- en/of Commissilid

Het COA en de staatssecretaris hebben het bedenkelijke plan opgevat om
bij ons om de hoek, in de middle of knowhere nog een asielzoekersdorp met 1000 inwoners neer te
plempen. Staatssecretaris beweert dat het AMC over twee manden gereed is om de eerste asielzoeker
te ontvangen. Welnu, haastwerk kan direct maar wonderen duren toch echt iets langer meneer v/d
Burg. En oja; we hebben al een AZC met 1000 bewoners op die locatie !! Even vergeten ?
Staatsecretaris zou het ook handig vinden; een AMC zo naast een bestaand AZC (1000 bewoners),
"Dan kunnen ze voorzieningen delen Hoe dan? een AMC is volstrekt iets anders dan een AZC.
Locatie
Zomaar midden in een knollenveld waar nu nog aardappels en suikerbieten worden geteeld.
Deze staatsecretaris heeft elke realiteitszin verloren. Het ontbreekt op de gekozen locatie volkomen
aan infrastructuur. Het perceel voldoet niet aan de benodigde milieu-eisen, en heeft een ander
bestemmingsplan, er is geen riolering, geen water, geen gas, geen electriciteit, geen internet, geen
openbaar vervoer, niets. En wat te denken van het benodigde personeel.
Het vinden van vakkundig personeel is nu al een probleem bij het AMC Ter Apel
Dat los je niet op met een paar incapabele uitzendkrachten, een paar Dixi's en wat tenten.
Met het huidige wanbeheer heeft staatsecretaris straks geen één probleem-AMC maar twéé.
En dat in twee maanden tijd ???!!! Bovendien ligt het aan een drukke provinciale weg, wat vragen is om
problemen. En hoe zit het met de kosten van zo'n AMC midden in een aardappelenveld ??
Kosten
Je hoeft echt geen econoom te zijn om uit te kunnen rekenen wat dit "wonder in het knollenveld" 
van de staatsecretaris de belastingbetaler gaat kosten.
Dat kan op de achterkant van een luciferdoosje. De belastingbetaler kan rekenen op een bedrag
tussen de €50.000.000 en €100.000.000 (lees vijftig en honderd miljoen).
Dat komt boven op de pakweg achthonderd miljoen (€800.000.000 ) die het asielbeleid ons nu al
jaarlijks kost. Dat is zonder de jaarlijkse exploitatiekosten en zonder de afdracht aan de gemeente
Noordoostpolder. Dit AMC is pure geldverkwisting want elders in het land staan in gemeenten panden
leeg mét voorzieningen die met geringere inspanning en tegen lagere kosten geschikt kunnen worden
gemaakt voor gebruik als AMC. Waarom dan een AMC bij ons aan de Oosterringweg??
In de "nergensland" klei.
Humanitaire plichten
De Gemeente Noordoostpolder en met name de dorpen / wijken Luttelgeest, Bant en Kuinre voldoen al
35 jaar aan hun humanitaire plicht en burgers vertrouwen er op dat gezond verstand zal zegevieren, 
net zoals de afgelopen 60 jaar in het bestaan van onze gemeente.
In 2016 is aan de bewoners van het dorp / de wijk Luttelgeest verzekerd dat het aantal bewoners van
het AZC het aantal van 1000 niet zal overstijgen. (Zie vigerend convenant)
Dan past het niet om op een zeer korte afstand, aan de tegeoverliggende oever van de Kuindervaart, 
op de grens met een ander dorp / wijk (Bant) in notabene dezelfde gemeente een nieuw AMC te
vestigen.
Protest.
Kortom: Genoeg redenen om het plan van een AMC pal naast het bestaande AZC neer te plempen af
te wijzen en het vertrouwen dat nu tussen het AZC en de burgers aanwezigig is te handhaven en niet
door een conflict te laten ruïneren.
Mogen wij een beroep doen op uw ondersteuning bij het protest tegen het bedenkelijke plan een nieuw
AMC te vestigen en tegen de voortdurende antidemocratische "dwangsbedreigingen" daarbij ??

Op persoonlijke titel, maar wel namens de bewoners van de dorpen/wijken Luttelgeest, Bant en Kuinre.

Beleefd groetend, 
Al 43 jaar direct omrwonend van het AZC Luttelgeest.
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