
Spreekrecht raadsvergadering 30 mei 2022 
Dhr P. Stijns betreffende: “ Asielopvang AMV’ers in Lemelerveld 

Edelachtbare Vrouwen, edelachtbare Heren. 

Waar ik nader in mijn betoog wellicht de ik-vorm gebruik dient dit als ‘wij” te worden verstaan: wij is 

aan- en omwonenden, bewoners van Lemelerveld en Raalte. 

Wij zijn teleurgesteld in het besluit dat door het college van Burgemeester & Wethouders is 

genomen op 10 mei, inhoudende een positief antwoord op de mogelijk door het COA binnenkort in 

te dienen verzoek tot aanwijzing van de locatie Achterkampweg 18 als POA.  

Tevens willen wij hierbij onze grote bezorgdheid uiten. 

Laten we duidelijk zijn over één ding: wij zijn niet tegen opvang van asielzoekers, ook niet op de 

locatie waar de verkenning naar uitgaat. 

Waar wij wel op tegen zijn is dat een dergelijke doelgroep in de voorgestelde omvang voor de 

voorgestelde periode op deze locatie zou moeten plaatsvinden. 

Deze teleurstelling betreft met name het feit dat door dit besluit (en de mogelijke toekomstige 

aanwijzing door het COA) naar onze stellige mening de veiligheid en openbare orde in het geding 

komen; dé verantwoordelijkheid van de Burgemeester. 

Door te kiezen voor deze locatie wordt de veiligheid van de inwoners van Dalfsen, met name van 

Lemelerveld en in het bijzonder van de mogelijke toekomstige bewoners ( minimaal 500)  van deze 

locatie zeer ernstig bedreigd. Ter onderbouwing hiervan verwijs ik naar de op 18 mei jl. aangetekend 

verstuurde brief aan het College van B&W, van welk schrijven tevens een afschrift aan alle 

raadsfracties en aan de griffie is toegezonden alsmede aan de griffie van de gemeente Raalte. 

NB Op genoemde datum is eveneens een brief met dezelfde inhoud en strekking – uitgezonderd 

hetgeen onder de kop ‘Omgevingsvisie’ is geschreven – aangetekend verstuurd aan het COA. Deze 

aangetekende brief is tot op heden nog niet bezorgd bij resp. aangenomen door het COA ! Dit roept 

vragen op, zoals: “Is het COA wel op de hoogte van de feiten en omstandigheden zoals door ons 

aangedragen ?” 

Met betrekking tot de locatie Achterkampweg 18 is het frappant dat de burgemeester ten overstaan 

van alle, dan wel meerdere aanwezigen bij de bijeenkomst op 11 mei jl.  vóór dan wel tijdens de 

bespreking aangaf nog niet eerder op deze locatie te zijn geweest. 

Deze hele gang van zaken, resulterende in het genoemde besluit is bij iedereen ingeslagen als een 

bom. 

Teneinde zaken te kunnen uitsluiten heb ik – nu op te vatten als eerste persoon enkelvoud- op 15 

mei jl digitaal en op 16 mei jl. door persoonlijke overhandiging een verzoek op basis van de Wet 

Openbaarheid Overheid bij het College ingediend met de nadrukkelijke vraag dit, gelet op de 

urgentie en delicaatheid van deze kwestie - met zeer grote spoed -10 werkdagen- te behandelen. 

Al op 24 mei ontving ik bericht dat afhandeling meer dan 4 weken zou vergen: minimaal 6 weken, 

met als uiterlijke datum 13 juni. ( dit zijn volgens mij 4 weken). 

Ik zal u desgewenst nader inlichten omtrent de uitkomst van mijn verzoek. 

Wij danken u voor de spreektijd. 

 

Mr. P.H.M. Stijns 


