
Bant, 3 augustus 2022,

Geachte college van B&W, geachte raadsleden van de gemeente Noordoostpolder,

Op donderdag 28 juli is er een bespreking geweest tussen dorpsbelang Kuinre, dorpsbelang 
Luttelgeest, dorpsbelang Bant, de direct omwonenden van het huidige AZC, de direct omwonenden 
van het geplande aanmeldcentrum en afvaardigingen van de aangrenzende wegen in het gebied 
rondom het AZC Luttelgeest. 

Als dorpsbelangen beschouwen we deze groep als niet te passeren in het vaststellen van een 
definitief standpunt in voorbereiding op verder besprekingen waarvan we vinden dat die moeten 
volgen met de (lokale) overheid. 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste punten die uit de bespreking naar voren 
kwamen.

• Er is in het verleden een afspraak gemaakt over een blijvend maximum van 1000 
asielzoekers. Deze afspraak is weloverwogen gemaakt na een tijdelijk opschaling 
naar 1450 asielzoekers.   Wij verwachten handhaving van deze gezamenlijk 
gemaakte afspraak. 

• Vertrouwen en wantrouwen in de (lokale) overheid, deden in de jaren sinds de start 
van het AZC, stuivertje wisselen. De laatste tijd is er sprake van een groeiend 
vertrouwen. Dit is goed voor alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats voor de
asielzoekers zelf. 
Wantrouwen neemt door deze gang van zaken in rap tempo toe.

• Voor een succesvolle werking van het aanmeldcentrum is betrokkenheid uit de 
omgeving noodzakelijk. Hierin is een vrij onherstelbare schade in ontstaan door de 
woorden en houding van zowel de Staatssecretaris als de Commissaris van de 
Koning. Wij zien hiervoor geen oplossing op een korte termijn.

• Met de huidige gegevens als genoemde aantallen, is wat het kost en wat het 
oplevert, volledig uit balans. Vanuit alle betrokken partijen moeten we willen zetten 



op herstel van wederzijds vertrouwen, waarmee een positieve continuering van het 
huidige AZC het voornaamste doel wordt. 
Dat betekent dus géén uitbreiding d.m.v. een aanmeldcentrum.

• Wij vragen en verwachten van zowel het college als de raad dat zij achter deze 
mening staan en dit uitdragen in hun keuze.

Tot slot hechten we er belang aan om aan te geven dat we blij zijn met de open houding van dit 
college en hun communicatie met ons als klankbordgroep en dorpsbelangen. We willen nogmaals 
aangeven altijd bereid te zijn om met alle partijen van de gemeenteraad in overleg te gaan voor 
nadere duiding of overleg in deze gevoelige kwestie.

Met vriendelijke groet namens de bovengenoemde vergadering,

Arjan Dunnewind, voorzitter dorpsbelang Bant.


