Beste burgers van Otterlo,
Na de berichtgeving van de gemeente Ede richting de bewoners van Otterlo, dat we in ons
mooie dorp een AZC krijgen met een opvang van 600 asielzoekers hebben wij als Otterlo’s
Belang (OB) en Ondernemersvereniging O2 de behoefte de informatie die wij de afgelopen
dagen hebben ontvangen met u te delen en tevens uw mening te vragen.
Wat is er gebeurd:
• Begin oktober zijn door de gemeente Ede, bij monde van burgemeester Van der
Knaap en wethouder Vreugdenhil, dominee Verspuij en de voorzitter van Otterlo’s
Belang, de heer Rijk Ploeg, onafhankelijk van elkaar benaderd en verzocht zich te
melden op het gemeentehuis voor een informatief gesprek; dit bleek te gaan over
het plaatsen van 600 vluchtelingen in Otterlo.
• Hen werd voorafgaand aan dit gesprek de geheimhouding gevraagd.
• Dinsdag 10 november jl. zijn wederom op uitnodiging van de wethouder, de dominee
en beide voorzitters van Otterlo’s Belang en O2 verzocht zich te melden op het
gemeentehuis.
Nogmaals werd hen geheimhouding gevraagd waaraan uit hoofde van het algemeen
belang geen gehoor is gegeven.
• Dezelfde avond zijn de besturen van OB en O2 ingelicht en is er besloten de komst
van een AZC naar Otterlo naar buiten te brengen.
• Donderdag 12 november om 18.00 uur zijn alle O2-leden uitgenodigd voor een
spoedvergadering in de Aanloop, waarbij tevens diverse media aanwezig waren.
Eveneens dezelfde avond om 20.00 uur is er op het gemeentehuis een kerngroep
bestaande uit o.a. een afvaardiging van de kerk, O2, OB, Ericaschool, OBK, diverse
sportverenigingen en dorpsbewoners opnieuw geïnformeerd.
• Vrijdag 13 november heeft iedereen een brief van de gemeente Ede ontvangen
waarin duidelijk wordt verteld dat er een AZC in Otterlo gaat komen.
De gemeente heeft in de diverse gesprekken aangegeven dat het aantal van 600
vluchtelingen zowel een minimum als maximum is!
Wij als besturen betreuren ten zeerste de werkwijze van het gemeentebestuur dat de komst
van het AZC enkele maanden in stilte is voorbereid zonder overleg met de direct
belanghebbenden binnen Otterlo.
Uitvoerig is door de gemeente toegelicht hoe de procedure in z’n werk gaat. Volgens de
richtlijnen van het COA dient een AZC minimaal uit 600 personen te bestaan, anders is deze
niet exploitabel.
De gemeente heeft bevestigd dat alles minder dan 600 niet mogelijk is uit het oogpunt van
veiligheid en beschikbare budgetten.

De besturen van Otterlo’s Belang en Ondernemersvereniging O2 hebben afgelopen dagen de
nodige Otterloërs naar hun mening gevraagd.
Na inventarisatie hebben wij duidelijk geproefd dat er binnen Otterlo geen draagkracht is
om 600 asielzoekers te huisvesten.
Waarmee wij het pertinent oneens zijn is de stelling van het COA dat gezien het programma
van wensen en eisen voor een AZC binnen de gemeente Ede de Lindehof de meest geschikte
locatie zou zijn! Wij zijn tevens van mening dat de gemeente Ede duidelijk voorbij is gegaan
aan de maatschappelijke en economische belangen van Otterlo en haar bewoners.
De richtlijnen van het COA en het standpunt van het gemeentebestuur op dit moment laten
ons geen andere keuze om tijdens de peiling van as dinsdag u te laten kiezen tussen eens of
oneens met 600 asielzoekers in Otterlo.
Gezien de grote impact die dit plan voor Otterlo zou kunnen hebben vragen wij u om uw
mening wat wij middels een peiling willen doen.
A.s. dinsdag 17 november van 15.00 uur tot 21.00 uur bent u van harte uitgenodigd om
schriftelijk uw mening te geven over onderstaande punten:
- Eens met een AZC in Otterlo voor 600 asielzoekers
- Oneens met een AZC in Otterlo voor 600 asielzoekers.
Bijgaand treft u het invulformulier aan. Hierop vragen wij u om eens of oneens in te vullen
met de mogelijkheid van een aanvullende mening.
Graag tot dinsdag in de Aanloop
Bestuur Otterlo’s Belang en Bestuur O2

INVULFORMULIER
In te leveren dinsdag 17 november as.
vanaf 15.00 uur – 21.00 uur Dorpshuis De Aanloop
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Eens met een AZC in Otterlo voor 600 asielzoekers.

0

Oneens met een AZC in Otterlo voor 600 asielzoekers.
uw mening graag aankruizen.
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