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Betreft: medewerking gemeente Coevorden vestiging AZC in de Klencke te Oosterhesselen

Geachte mevrouw Schippers,

Op 10 maart j.l. nam het College van B&W van de gemeente Coevorden het besluit de
vestiging van een AZC van maximaal 400 asielzoekers toe te staan op de Klencke in
Oosterhesselen. In de brief van het College aan u gericht op 11 maart j.l. stelt het college “...
het van groot belang te vinden dat er sprake is van maatschappelijk draagvlak in de lokale
samenleving voor een realisering van een dergelijk AZC”.
In dezelfde brief stelt College tevens dat de inwoners van Oosterhesselen de gelegenheid is
geboden hun gevoelens kenbaar te maken en dat hieruit is gebleken dat er in de lokale
gemeenschap voldoende draagvlak aanwezig is om de tijdelijke vestiging van een tweede
AZC in de gemeente Coevorden te rechtvaardigen.
Deze conclusie is ongegrond, foutief en uit de lucht gegrepen.
De bevolking van Oosterhesselen is overvallen door de keuze voor een locatie die wellicht
voldoet aan het PvE van het COA maar waarbij verder op geen enkele wijze rekening is
gehouden met de locatie direct grenzend aan het dorp.
Mede daarom is een enquête gehouden. In de enquête is de inwoners gevraagd naar het
maximaal aantal toelaatbare asielzoekers. Onderaan deze brief vindt u het resultaat
weergegeven in een draagvlakcirkel. Op sociaaloosterhesselen.nl vindt u meer informatie over
de enorme respons op de enquete. Daar kunt u ook alle brieven vinden die we aan de
gemeente hebben gestuurd om de zorgen van de bevolking van Oosterhesselen onder de
aandacht te brengen.
95% van de inwoners is tegen de vestiging van een AZC met 400 asielzoekers
Uit de enquête blijkt dat 95% van de inwoners van Oosterhesselen tegen de vestiging is van
een AZC met 400 asielzoekers. Wanneer u de draagvlakcirkel tegen de klok in leest, ziet u dat
er pas draagvlak ontstaat (61%) bij 150 bewoners of minder.
De bij herhaling gebezigde bewering dat draagvlak pas ná vestiging van een AZC ontstaat
maakt op ons geen indruk. Draagvlak heeft wel degelijk te maken met het aantal bewoners.

Als dat niet zo zou zijn, kunnen we morgen bij u in de tuin 100 asielzoekers onderbrengen en
eenvoudig concluderen dat u daar vanzelf begrip en draagvlak voor zult ontwikkelen. Onzin!
De omvang van het AZC in verhouding tot de grootte van het dorp is van essentieel belang.
Oosterhesselen heeft slechts 1800 inwoners. Een AZC met 400 asielzoekers is vragen om
problemen. Uit uw eigen animatiefoto (zie bijlage) blijkt dat het beoogde AZC aan twee
zijden slechts 20 meter van woningen is verwijderd. Als het COA om bedrijfseconomische
redenen toch dit aantal doordrukt, is het COA direct verantwoordelijk voor alle problemen die
zullen ontstaan.
Onze volksvertegenwoordiging is tekort geschoten in het toekennen van een tweede AZC in
de gemeente Coevorden met 400 asielzoekers. Er is geen draagvlak voor een dergelijk AZC.
Daarom verzoeken wij dringend de vestiging van een AZC in Oosterhesselen te
heroverwegen of om in ieder geval het aantal bewoners tot 150 of minder terug te brengen.
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De draagvlakcirkel
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