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PERSBERICHT

Stichting Sociaal Oosterhesselen opgericht

Oosterhesselen, 28 september 2015

Per 31 augustus 2015 is Sociaal Oosterhesselen officieel een
Stichting, opgericht om de belangen van het dorp in relatie tot de
Klencke te behartigen. Als stichting kan Sociaal Oosterhesselen zich
formeel hardmaken voor duurzame ontwikkeling op en rond het
terrein aan het Witte Zand 18. Mensen die Sociaal Oosterhesselen een
warm hart toedragen kunnen de stichting financieel steunen.
De kersverse voorzitter van stichting Sociaal Oosterhesselen, Trijntje Zwart, legt
uit hoe dit proces is verlopen: ‘Sociaal Oosterhesselen is als initiatiefgroep
ontstaan toen het COA belangstelling toonde om op het voormalige terrein van
conferentieoord Overcinge de Klencke een AZC te realiseren. Sinds die tijd
volgen wij de ontwikkelingen op de voet en geven we de gemeente Coevorden
gevraagd en ongevraagd advies. Die functie wilden we formaliseren.’

Belangrijke vragen blijven onbeantwoord
In Oosterhesselen spelen al vanaf het begin een aantal prangende vragen over
de plannen op de Klencke waar de gemeente helaas nog steeds geen antwoord
op geeft. Door de tragische internationale ontwikkelingen met vluchtelingen
worden deze vragen steeds urgenter.
Zwart: ‘Wij hebben nooit begrepen waarom de gemeente niet heeft gekozen om
een AZC te realiseren op een van de vele terreinen die ze zelf beschikbaar
hebben. Een aantal van deze terreinen is veel groter dan de Klencke en, juist
omdat ze eigendom zijn van de gemeente, veel sneller als locatie voor een AZC
geschikt te maken. Het plan op de Klencke suddert nu al bijna een jaar en als de

gemeente alle procedures moet doorlopen die nodig zijn om een vergunning af te
geven zijn we zomaar nog anderhalf jaar verder. Onbegrijpelijk. Coevorden had al
lang een tweede operationeel AZC kunnen hebben en daar bovendien op veel
grotere schaal haar sociale gezicht kunnen tonen dan ooit mogelijk is op de
Klencke.’
‘Ook niet onbelangrijk,’ voegt Zwart nog toe, ‘is het feit dat een AZC forse
huurinkomsten oplevert voor de eigenaar van het terrein. Huurinkomsten die een
arme gemeente als Coevorden heel goed kan gebruiken. Op de Klencke
verdwijnen al deze gelden in de zak van een vastgoedondernemer.’

Enquete als uitgangspunt
Zwart: ‘Sommige mensen denken dat we tegen de komst van asielzoekers zijn.
Maar dat is niet het geval. Sociaal Oosterhesselen streeft ernaar om recht te
doen aan de enquete die begin dit jaar in het dorp is gehouden. Daarop hebben
de inwoners van Oosterhesselen massaal gereageerd. Oosterhesselen heeft
haar sociale gezicht getoond door asielzoekers welkom te heten maar stelt daar
wel een bepaald maximum aan. Bij een hoger aantal vreest de bevolking dat het
karakter van het dorp radicaal verandert. Vergeet niet dat het terrein van de
Klencke direct tegen het centrum aan ligt en een onlosmakelijk onderdeel
uitmaakt van het dorp.’

Geschiedenis
Oosterhesselen heeft de afgelopen jaren met meerdere ondernemers kennis
gemaakt die allemaal hun eigen plannen hadden voor de Klencke. In slechts een
paar jaar tijd hebben op de Klencke Poolse werknemers en licht verstandelijk
gehandicapte jongeren gewoond. Een initiatief om Oost Europese arbeiders te
huisvesten is om onduidelijke redenen niet doorgegaan en nu zijn er de plannen
om een AZC te realiseren.
Zwart: ‘De ervaringen tot nu toe zijn zeer wisselend van aard. Daarom willen we
graag op een positief kritische manier betrokken blijven bij ontwikkelingen die zich
op en rond het Witte Zand 18 afspelen. Helaas zijn de afgelopen weken in de
pers diverse verontrustende artikelen verschenen over de handel en wandel van
de vastgoedondernemer waarmee het COA en de gemeente op de Klencke in
zee willen. Sociaal Oosterhesselen heeft beide overheidsorganen hier enige
weken geleden per brief op gewezen en verzocht om het Bureau Bibob een
integriteitscreeningen uit te laten voeren. Vooralsnog hebben we nog geen reactie
terug mogen ontvangen.’
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Donaties zijn anoniem
Op maandag 31 augustus 2015 werden bij de notaris de handtekeningen gezet
onder de stichtingsstatuten. Trijntje Zwart is voorzitter, Ina Berends
Penningmeester en Henk Bos secretaris. Daarmee is het dagelijks bestuur
compleet.
Zwart: ‘Het bestuur wordt met raad en daad bijgestaan door veel mensen in het
dorp. Het is erg prettig te merken dat we kunnen rekenen op zoveel steun en
bovendien een beroep kunnen doen op veel kennis en kunde in het dorp. Nu we
een stichting zijn kunnen mensen ons ook financieel steunen. Donaties aan een
stichting zijn anoniem en we kunnen het goed gebruiken omdat we op
verschillende gebieden externe expertise willen inhuren die nodig is om tot een
zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen voor de beste oplossing voor de
Klencke.’
Zwart benadrukt ook nog de goede band die Sociaal Oosterhesselen onderhoudt
met het Plaatselijk Belang: ‘We hebben open en constructief contact. Omdat
Sociaal Oosterhesselen zich alleen richt op de Klencke kunnen we ons kritischer
opstellen. We richten ons onder andere op behoud van leefbaarheid en veiligheid.
Daarnaast hechten we belang aan de bescherming van het milieu, de natuur en
het tegengaan van lichthinder en (verkeers)veiligheid van het dorp. Dit alles staat
los van de uiteindelijke bestemming die de Klencke krijgt.’

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of foto’s kunt u contact opnemen met Trijntje Zwart:
tel: 06-31362504
sociaaloosterhesselen@gmail.com

