Open brief aan de gemeente Coevorden

Oosterhesselen, 13 maart 2015

Geachte Raadsleden en College,

De bewoners van Oosterhesselen ontvingen uw brief waarin u uw besluit
toelicht om de vestiging van een AZC met maximaal 400 asielzoekers toe te
staan op De Klencke.
De bevolking van Oosterhesselen heeft in al haar redelijkheid
maatschappelijk draagvlak getoond. 61% staat achter een maximum aantal van
150 asielzoekers. Maar uw beslissing druist in tegen 95% (!) van de
inwoners van Oosterhesselen. We voelen ons onderuit geschoffeld.
Hier waren we al bang voor. Feitelijk hebben wij vanaf de eerste
bijeenkomst in de sporthal niets te zeggen gehad. U gaf aan dat het een
transparant proces zou zijn, samen met de inwoners van het dorp. Maar de
strategie was al bepaald en het aantal stond al vast. Inspraak en
meedenken? Het is een rituele dans gebleken, waarbij bovendien aan het
licht kwam dat de gemeente ofwel flinke fouten heeft gemaakt over de
(on)mogelijkheden van de bestaande regelgeving.

Draagvlakcirkel
De redelijkheid van de bevolking van Oosterhesselen zien we niet terug in
uw beslissing. U heeft gekozen voor een maximum aantal van 400
asielzoekers. Zoals uit de enquête blijkt heeft dit aantal een
maatschappelijk draagvlak van slechts 5% onder de bevolking van
Oosterhesselen. De draagvlakcirkel die wij u presenteerden is hèt middel
bij uitstek om een afgewogen beslissing te nemen die gesteund wordt door
een meerderheid van de bevolking. We betreuren het dat dit nergens
terugkomt in de raadsadviezen en ook niet in het collegebesluit.

Woningbouw
Ook de wens van 86% van de Oosterhesselaars om woningbouw op Witte Zand 18
te realiseren heeft u volledig genegeerd. De gemeente is op 31 maart 2015
verplicht om het bestemmingsplan te herzien en kan dat nu doen in het
voordeel van Oosterhesselen. Van uw kant missen we kennis en durf om dit
aan te pakken. Zelfs voor de periode na een eventueel AZC geeft u geen
uitzicht op een bestemmingswijziging waardoor de rotte kies in ons dorp
blijft staan en we na vertrek van een eventueel AZC ongetwijfeld weer
tegenover elkaar komen te staan. Dat is niet wat wij willen.
We vinden het dan ook onbegrijpelijk en onverteerbaar dat u in uw antwoord
aan het COA stelt dat er in de lokale gemeenschap voldoende draagvlak
aanwezig is om op humanitaire gronden een tijdelijke vestiging van een AZC
te rechtvaardigen.
Er is géén draagvlak voor uw beslissing.

Teleurstelling
En al met al blijven we achter met een diepe teleurstelling in de Raad en
het College en krabben we ons achter de oren over de vermeende
democratische werking van ‘onze’ volksvertegenwoordiging.

Hoogachtend,

Sociaal Oosterhesselen

