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Open brief Stichting Wijkplatform Elst-Zuid m.b.t. AZC
Aan:

- College van B&W gemeente Overbetuwe
- Raadsfracties in de gemeente Overbetuwe
- Bewoners wijk Elst-Zuid

Het bestuur van de Stichting Wijkplatform Elst-Zuid heeft zich beraden over een eventuele komst van een
vluchtelingenopvang binnen de bebouwde kom van Elst-Zuid of in de directe omgeving.
Wij zijn van mening dat het vluchtelingenprobleem zo groot is dat het onlogisch is te veronderstellen dat de
gemeente Overbetuwe geen verdere bijdrage hoeft te leveren in het opvangen van vluchtelingen.
Indien wordt gedacht aan een AZC dat gericht is op de wijk Elst-Zuid zijn wij van mening dat dit geen
opvang moet zijn voor 300 vluchtelingen of meer. Een spreiding over 2 of 3 kleinere AZC’s binnen de
gemeente Overbetuwe verdient naar ons oordeel de voorkeur.
De argumentatie hiervoor is de volgende.

* De effecten van een drietal kleine AZC's zijn minder van invloed op de directe woon- en
leefomgeving dan het geval zou zijn bij één groot AZC in Elst.
* De tijdelijke bewoners met een andere culturele en religieuze achtergrond kunnen in
kleinere AZC's beter worden bediend vanuit de buurt of wijk waarbinnen een AZC wordt
gevestigd. Voor een periode van minimaal 5 jaar kan dan een beter leefbaar evenwicht in
stand worden gehouden.
* Drie kleine AZC's komen tegemoet aan de wensen van burgers en vluchtelingen.
Wij hopen met bovenstaande argumentatie een positieve bijdrage te leveren aan het beleid rondom het al
dan niet plaatsen van een AZC in of in de nabijheid van onze wijk.
Met nadruk willen wij u laten weten dat wij altijd bereid zijn om het overleg aan te gaan.
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