
Aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

- De heer E. van der Burg

Aan de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder

- De heer R.T de Groot

Aan de fractievoorzitters van de Gemeente Noordoostpolder

- De heer W.C. Haagsma

- De heer S. de Boer

- Mevrouw M.B.W. Uitdewilligen

- De heer L.H.M. Lammers

- De heer J.L.P. van Os

- Mevrouw L. Mulder
- De heer H.M. Hekkenberg

- De heer M.W. van Wegen

Aan de dorpsvoorzitters van Luttelgeest, Bant en Kuinre

- 

Beste allen,

Op deze zondagmiddag 28 augustus 2022, met op de achtergrond de F1 in Spa aan, schrijf ik deze

brief aan jullie allen. Over een kwestie die bijna in elk gesprek, op welke plek dan ook, weer naar

voren komt: De problemen rond de asielzoekers die naar Nederland komen en waar we ons maar

geen raad mee weten.

Het leidt tot onmenselijke situaties in Ter Apel en in noodopvangplaatsen, iets wat voor een land als

Nederland ongekend is. Ik vind het vreselijk. Maar de 'oplossing' leidt tot nu toe tot veel onbegrip
door het opkopen van locaties zonder burgers, en zelfs lokale overheden, in te lichten. Gedwongen

plaatsing in gemeenten omdat er vrijwillig geen locaties beschikbaar worden gesteld. Een

onmogelijke opgave voor overheid en het COA om hier een oplossing voor te creëren. De stroom 

asielzoekers blijft onophoudelijk richting Nederland komen.

Als inwoner van Luttelgeest, wonend nabij het AZC aan de Oosterringweg, weet ik bijna niet anders

dat dit AZC daar zit. Er is veel overlast geweest, bij vlagen, maar over het algemeen kan ik zeggen dat

de bewoners van het AZC en de omgeving goed samen en naast elkaar kunnen functioneren.
Gelukkig maar en dat hebben we naar mijn idee te danken aan de goede contacten die de

dorpsbelangen Bant, Kuinre en Luttelgeest hebben met gemeente en COA. De lijnen zijn kort
gehouden, als er overlast is dan wordt er adequaat opgetreden. Zeker om trots op te zijn. De

omgeving is tolerant. De 1000 plaatsen in het AZC in een gebied waarvan ik niet precies weet hoeveel

inwoners er zijn. Het is ook maar net wie je meetelt, hoe groot je het gebied maakt. In de nabije
omgeving van het AZC zijn ook meerdere locaties waar in ieder geval in totaal meer dan 350

arbeidsmigranten wonen.

Geschrokken ben ik van de manier waarop de gemeente, provincie en COA het tweede

aanmeldcentrum aankondigden in Bant. Ja, het is wel echt Bant. Met alleen een sloot als grens met
Lu telgeest.
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Maar de druk van de mensen die in het aanmeldcentrum komen, zal mijns inziens toch echt meer bij

Luttelgeest liggen gezien de ontsluiting van het gebied. Echt ontluisterend om te horen dat er een

link gelegd kan worden met de stikstofaankoop van de nabij gelegen boerderij. Kan de provincie zo

laten zien dat ze actief zijn in de uitvoering van de stikstofaanpak? En voor het COA ook nog de

vestiging van een aanmeldcentrum mogelijk maken? Dit terwijl de provincie in het stikstofverhaal

altijd heeft aangegeven geen grond aan te kopen en alleen gericht was op stikstof. Bovendien een

locatie op een kwalitatief perfecte kavel voor akkerbouw, waarop alle nutsvoorzieningen, gebouwen
en wegen nog aangelegd moeten worden, met een erf waarvan de aanwezige gebouwen gesloopt
moeten worden. De fractievoorzitters in een 'geheime' vergadering hierover inlichten en op de

achtergrond gewoon doorgaan met de aankoop is ongehoord. De beruchte achterkamertjes van de

politiek. Als landelijke overheid en fracties van de gemeente Noordoostpolder kun je zo niet met je
burgers om gaan.

Luttelgeest heeft al 30 jaar laten zien bereid te zijn om asielzoekers op te vangen. Dit is niet te
vergelijken met vele dorpen en steden in Nederland waar helemaal geen opvangcentra zijn. Nog

meer asielzoekers op deze locatie, nou ja, op 100 meter afstand, is onbegrijpelijk. Niet in verhouding
en niet passend bij afspraken die gemaakt zijn. Dat het hier goed gaat hoeft toch niet te betekenen
dat er nog meer ruimte is? Laat Luttelgeest een voorbeeld zijn voor de andere steden en dorpen in

Nederland. Laat ze contact met ons opnemen hoe wij dit doen. Dat geeft meer waardering voor al

ons werk en het onderdak die er in al die jaren aan vele asielzoekers is gegeven.

Ik maak mij zorgen. Elke dag fietsen er veel kinderen vanuit de richting van Kuinre, over het fietspad

langs de Kuinderweg, nabij het AZC naar Emmeloord. Ja, ook mijn dochters van 13 en 17 jaar. Dit

fietspad wordt ook door asielzoekers gebruikt om naar Emmeloord en Kuinre te lopen. Of wachten
bij de bushalte aan de Kuinderweg. Logisch, want zij moeten zich ook verplaatsen. Af en toe worden
kinderen lastig gevallen door asielzoekers, die achter hen aan fietsen of hen naroepen. Dit heeft veel

impact. Kinderen willen niet meer alleen fietsen. Voor ouders en kinderen geeft dit een gevoel van

onveiligheid. Gelukkig vallen de laatste tijd de meldingen mee en zijn er (nog) geen ernstige situaties

geweest. Asielzoekers komen naar Nederland voor een veilig huis. Dat moet Nederland ons en onze

kinderen ook kunnen geven. Ik vind het een vreselijk idee dat er langs deze weg nog meer mensen

gaan sjouwen met alle overlast van dien. Hoe kan de veiligheid in de omgeving gegarandeerd

worden?

En dan die enquete onder de inwoners van Luttelgeest, Bant en Kuinre. Wat verwacht u hier precies

van? Hoe wordt de uitkomst meegenomen in de besluitvorming? De vraag is hoeveel en welke

mensen deze enquete gaan invullen. Zijn deze mensen echt op de hoogte van de impact op hun

leefomgeving? Naar mijn idee zijn met name de inwoners rondom de rotonde in de

Oosterringweg/Kuinderweg en de fietsers die gebruik maken van het fietspad langs de Kuinderweg

de mensen die hier echt iets over kunnen zeggen. Het heeft op hen echt impact.

De F1 is inmiddels afgelopen. Geen idee wie er gewonnen heeft. Doet er ook niet toe. Ik heb in dit
verhaal mijn gevoel neergezet, het gevoel van een betrokken burger en bezorgde buurtbewoner. Ik
begrijp de noodzaak om de asielproblematiek op te lossen, maar niet door de vestiging van een

tweede aanmeldcentrum in Luttelgeest, oké Bant, of uitbreiding van het huidige AZC in Luttelgeest.

Verzoek aan allen om dit mee te nemen bij de besluitvorming, net als de beide petities die gehouden
zijn. Neemt u voor een toelichting gerust contact op.
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