
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Dalfsen
Aan de leden van de gemeenteraad van Dalfsen

Datum:24 juli 2022
Betreft:asielopvang in de kern van Nieuwleusen
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Geacht college / geachte lezers,

Het is algemeen bekend dat het gebrek aan een zorgvuldige communicatie tussen lage overheden en

burgers oorzaak is van een ingeslepen wantrouwen van burgers naar overheden. Zo ook in de
gemeente Dalfsen. Regelmatig kan het, nietszeggende excuus'het had beter gekund'worden gehoord

en/of gelezen.

Ver(der)van Dalfsen.
ln de Stentor van zaterdag 23 juli 2022 worden de bewoners van Nieuwleusen geconfronteerd met het
feit dat het kulturhus De Spil vanaf 3 augustus 2022 4 weken beschikbaar wordt gesteld voor
crisisnoodopvang van maximaal 100 asielzoekers. Waar deze gelukzoekers uit veelal veilige landen
(zie wat hierover algemeen bekend mag worden verondersteld) na 4 weken naar toe moeten is (en blijft
waarschijnlijk) in nevelen gehuld.
Nu het COA de aanvankelijk beoogde locatie in Lemelerveld heeft afgewezen viel de blik kennelijk op
een nieuwe 'buitenlocatie' ver van het dorp Dalfsen. Er was een nieuw 'afualputje' gevonden.

Kennelijk was het evenemententerrein naast het gemeentehuis van de gemeente Dalfsen niet geschikt
voor een tijdelijk tentenkamp, Kennelijk wel geschikt voor allerlei wilde en minder wilde

cultuuruitspattingen maar toch te dicht bij het bestuurlijk hart van de gemeente. Wat niet weet wat niet
deert. Nee, dan is een plek in het midden van een gelieerd dorp een veel betere keuze nietwaar?

Over u zonder u
lnmiddels zijn de voorbereidingen van de tijdelijke(?) opvang in volle gang en wordt deze voorziening
het dorp Nieuwleusen 'door de strot' geduwd, Democratie op het dieptepunt van haar betekenis.
We gooien er nog even een inloopavond tegenaan (vooral geen inspraak) waardoor we eventuele kritiek
kunnen dempen en in goede banen kunnen leiden. Het is een grote schande dat er zo met ons als
inwoners van dit buitendorp wordt omgegaan.

De'zegen' van asielzoekers
Wie het verhaal van de onderneemster uit Hardenberg leest komt toch wel terug van zijn naieve ideedn

over de goede bedoelingen van asielzoekers. Uiteraard mogen we niet alle asielzoekers rekenen tot
hen bij wie het verschil tussen mijn en dijn een matrge ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die bewuste
onderneemster uit Hardenberg ziet zich door talloze diefstallen genoodzaakt te vertrekken. Diefstal
waarbij, zo valt te lezen, het doen van aangifte door de overheid niet erg wordt gewaardeerd.

Veilig en ga maar rustig slapen
U spreekt van een 24-uurs beveiliging in en rondom de opvanglocatie. Voor wie deze beveiliging is
bedoeld wordt in het artikel niet erg duidelijk. Wie moet er beveiligd worden, de inwoners van

Nieuwleusen of zijn deze asielzoekers (gelukzoekers) zo gefrustreerd over onze gastvrijheid dat wij
tegen hen beschermd moeten worden? Deze asielzoekers krijgen ook voorlichting over de regels en

omgangsvormen, Moet u ook eens informeren bij deze onderneemster in Hardenberg of voorlichting
over omgangsvormen en regels effect heeft gehad, Krijgen de ondernemers in Nieuwleusen ook

beveiliging? We denken van niet en wat nog erger is, het doen van aangifte blijkt ook in deze gemeente

een vorm van tijdverspilling. Eigen ervaringen bevestigen dat,

Wie garandeert de veiligheid van de burgers van Nieuwleusen? Wie maakt zich binnen uw burelen
eigenlijk nog zorgen over mogelryke overlast, diefstallen, verkrachtingen?
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Deze vorm van staatsterreur (het verplicht opvangen van asielzoekers door de Veiligheidsregio's) is een
flagrante schending van het bestuursrecht en toont het fiasco van het gehele asielbeleid van Den Haag.
Frappant is ook dat Den Haag de regio als stortput gebruikt voor een beleid dat buiten de regio is (en

wordt) vormgegeven.

Door dit beleid van de lage overheid van de gemeente Dalfsen wordt de kloof tussen burger en inwoner
een ravijn.

Het moment is perfect gekozen zo vlak voor de (bouw)vakantie. ledereen druk met zijn eigen ding en
niet teveel bezoekers op de inloop (vooral geen bijeenkomst waar het ongenoegen kan worden
gehoordl) Velen doorzien deze geraffineerde aanpak. Ook Den Haag kent deze 'truck' maar al te goed.

Dit alles neigt naar de gedachte dat het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen als bange
koni.inen kijkend in de koplampen van de veiligheidsregio, geen andere keus hadden dan het
onvermijdelijke te accepteren.

Rest ons nog u een fijne vakantie toe te wensen.

Met hoogachting en groet,


