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Situatie uitbreiding AZC Luttelgeest
Naar aanleiding van het besluit van de Gemeente om het Asielzoekerscentrum in Luttelgeest niet uit te
breiden en de commotie die in de media is ontstaan over het niet toelaten van de media door de
Burgemeester hebben wij het volgende stuk op de website gezet:
Op donderdagavond 28 januari vond in de Orchideeënhoeve te Luttelgeest een informatieavond plaats
omtrent eventuele uitbreiding AZC. Deze avond werd op initiatief van de gemeente Noordoostpolder speciaal
georganiseerd voor aanwonende burgers en dorpsbelangvertegenwoordigers van de omliggende dorpen
Luttelgeest, Bant en Kuinre. Op een mogelijke vervolgbijeenkomst enkele dagen later, zouden alle
Luttelgeestenaren welkom zijn.
Burgemeester van der Werff was persoonlijk aanwezig samen met enkele wethouders om de plannen van
het college toe te lichten en de mening van de aanwonende Luttelgeestenaren aan te horen. Tijdens de
avond was de politie in ruime getale aanwezig om eventuele taferelen, zoals elders in het land, te
voorkomen. Uiteraard kwam het zoals verwacht nooit zo ver, omdat dit niet past bij de altijd nuchtere
Luttelgeestenaar. Het voorstel van de gemeente houdt in dat er een extra terrein wordt gebouwd voor
tijdelijke opvang van 450 asielzoekers aan de Kuinderweg voor een periode van 5 jaar. Dit terrein zou
grenzen aan de al bestaande opvang waar momenteel al 1.400 asielzoekers verblijven. Tijdens de
informatieavond hebben alle betrokkenen hun mening hierover kunnen geven. Duidelijk werd dat
aanwonende bewoners afgelopen jaren toch wel enigszins last hebben gehad van het AZC. Mogelijk wel
meer dan de politie Noordoostpolder in de gaten heeft gehad. Er waren gemengde reacties bij de avond,
maar overwegend ziet men nu de zoveelste stijging van asielzoekers in Luttelgeest wel als een bedreiging.
Voor vele aanwonende is de maat nu vol. We zijn een tolerant dorp. We huisvesten 1.400 asielzoekers en
dat is voor ons de grens, aldus enkele Luttelgeestenaren. Luttelgeest ziet de noodzaak van de extra opvang
wel in, maar niet op deze locatie. De burgemeester en aanwezige wethouders zijn uitgebreid geïnformeerd
deze avond door de direct betrokkenen.
Op vrijdagmorgen 29 januari heeft de Gemeente Noordoostpolder de inhoud van informatieavond besproken
en besloten de extra uitbreiding niet door te zetten bij het huidige AZC in Luttelgeest. Dit betekent dat het
aantal van 1.400 asielzoekers blijft gehandhaafd. De aanwonende burgers zijn persoonlijk middels een brief
hiervan op de hoogte gesteld. Een vervolgbijeenkomst is daardoor niet meer nodig.
Luttelgeest betreurt de onnodige ophef die is ontstaan door de AZC kwestie. De
privacy van de bewoners respecteren, is te rechtvaardigen. De media is in het
verleden altijd tijdig voorzien van nieuws uit het dorp. Tevens is de media altijd
welkom in het vriendelijke Luttelgeest. Echter de media moet zich ook realiseren
dat geduld en respect twee kernwaarden zijn van dit dorp. Genoeg stof om over
na te denken. Laten we nu maar weer eens overgaan tot de orde van de dag.
Kern met Pit
Tweede prijs bij Kern met Pit voor de Ontmoeting, met veel lovende woorden!
Gefeliciteerd!
Voor komend jaar heeft De Ontmoeting het project Uitbreiding Eetkamerfunctie
ingediend, om nog meer mensen aan elkaar verbinden. In 2016 wil de
Ontmoeting drie zaken realiseren:
Bordje over: een lokaal tafeltje-dek-je systeem voor iemand die kortere of
langere tijd niet meer zelf kan koken.
Walking Diner in het Dorp; een avond waarin dorpsbewoners een maaltijd koken
en elke gang andere gasten aan de keukentafel krijgt.
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Een kookboek met recepten, foto’s, en interviews met deelnemers, vrijwilligers en koks. Dit om op een
aantrekkelijke manier het concept van de Ontmoeting te delen.
Dit project kan van start in 2016 en krijgt bij realisatie €1000,-.

Jaarvergadering
Binnenkort ontvangen de leden van Dorpsbelang de uitnodiging voor de jaarvergadering op 18 maart 2016.
AED nieuwe kast
Er is een nieuwe kast om de defibrillator bij van Driel
gezet. De kast is nu te openen zonder code.
Schouw
In april 2016 willen we weer een schouw houden in
Luttelgeest. De schouw is bedoeld voor ideeën,
vraagstukken of knelpunten in de openbare ruimte of
op het sociale vlak. Bijvoorbeeld een lelijke plek in de
buurt die bewoners op willen knappen, een gevaarlijke
verkeersituatie, mensen die vereenzamen, etc. Punten
betreft de openbare orde worden niet meegenomen in
de schouw, deze kunt u doorgeven via een MORmelding (Melding Openbare Ruimte) op de website
van de gemeente Noordoostpolder of via 0527633911. Voorbeelden van MOR-meldingen zijn; groen
wordt op deze plek niet goed onderhouden, bestrating
is verzakt, lantaarnpaal doet het niet, etc.
Heeft u schouwpunten? Mail deze naar dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com, of geef het door aan 1 van de
dorpsbelangleden. Over de precieze datum van de schouw zullen we u op de hoogte houden.

