Nisse, 24 juni 2016
College van B en W van de gemeente Borsele
Stenevate 10
4451 KB Heinkenszand
Onderwerp: AZC ‘s- Gravenpolder
Geacht College,
Het is duidelijk. Er zijn plannen om een AZC op te richten in Borsele. De opvang van
vluchtelingen is een taak waar iedere gemeente onverkort en met gezwinde spoed zijn
bijdrage aan moet leveren.
De aanwijzing van een locatie in het buitengebied nabij ‘s- Gravenpolder leidt tot reactie
en rumoer. Ook de BZZB is benaderd om deel te nemen in de discussie over hoe en wat.
Wij willen dan ook een reactie geven op de ontwikkelingen.
De BZZB vindt het bizar dat plotseling afgezien is van de eerder door u voorziene plek.
Deze eerste plek hoort tot de bebouwde omgeving en leent zich uitstekend voor de bouw
van een AZC. Binnen het dorp gelegen is het een vanzelfsprekende gelegenheid tot
onderling contact en integratie. Ook is de toegang tot het dorp aan dezelfde zijde van de
Bernhardweg gelegen.
Uw tweede keus aan de overzijde van de Bernardweg in het agrarisch gebied ziet de BZZB
als ongewenst. Immers deze bevindt zich in de groene ruimte, grenst aan kleinschalig
waardevol landschap, wandelpad en spoorlijntje. Wij verzoeken u alles in het werk te
stellen om de eerste plek opnieuw aan te wijzen als de beste en gewenste oplossing voor
de tijdelijke vluchtelingenopvang.
Het kan toch niet zo zijn dat de toevallige grondeigenaar de ruimtelijke ordening van de
gemeente bepaalt. Het gemeentebestuur ( in dit geval B en W) is verantwoordelijke om de
beste plek te bepalen en de bestemming aan te wijzen. Duidelijk mag zijn dat het hier
gaat om een keuze die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving aangaat: in dit geval voor
dorpsbewoners én gasten in een dorp, waar we verwachten dat draagkracht en
menslievendheid een rol spelen.
Het punt waar de BZZB enig begrip voor op kan brengen, is de discussie over de maat van
de voorziening; de schaal moet passend met de omvang van het dorp zijn, zodat
gewenning kan plaatsvinden en na evaluatie uitbreiding mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
namens BZZB,
w.g.
Maatje van der Stel (secr.)
Kopie aan gemeenteraad van Borsele

