AZC Azelo - nieuwbouw en uitbreiden en ja of nee?

GB’90 staat voor een lastig vraagstuk: Meegaan met de plannen van het COA of een eigen
zienswijze volgen.
De zienswijze die gebaseerd is op verzamelde informatie van betrokken partijen, rapporten
van experts en ervaringen.
In de gemeenteraadsvergadering van 14 december zou het finale besluit vallen:
Toestemmen om het bestemmingsplan te wijzigen zodat het COA een nieuw AZC voor 550
bewoners kan bouwen. Er is geen besluit genomen.
De omwonenden van het AZC geven aan dat zij een bezwaar zien in de toename van het
aantal bewoners op het AZC.
Het COA geeft aan dat zij niet gaan bouwen als er geen uitbreiding naar 550 bewoners kan
komen. Het is dus: alles of niets.
Een consequentie is dat het huidige gebouw bij leegstand dreigt te verpauperen. De
bewoners worden naar elders overgebracht.
Voor GB90 is het duidelijk dat er nieuwbouw moet plaats vinden.
De leefsituatie van de daar verblijvende vluchtelingen is mensonterend. Klein, oud en
vervallen. Nieuwbouw is dus noodzakelijk.
Volgens het COA is de exploitatie van de nieuwbouw alleen mogelijk als het bewoners
uitgebreid wordt van 375 naar 550.
In deze exploitatie wordt de bouw, de veiligheid in en rond het gebouw en allerlei mogelijke
activiteiten t.b.v. de bewoners meegenomen.
GB90 vindt veiligheid voor de bewoners belangrijk. Eveneens dat men aan
inburgeringcursussen etc. kan deel nemen. Er is meer mogelijk bij een hoger aantal
bewoners.
Ook vinden wij dat de bewoners van het AZC kunnen deelnemen aan de Bornse activiteiten
en gebruik kunnen maken van de Bornse voorzieningen. Zoals van sportaccommodaties.
Omwonenden van het AZC hebben geen problemen met het huidige aantal bewoners.
Zij vrezen dat door toename van het aantal bewoners de overlast kan gaan toenemen.
GB90 vindt dat iedere inwoner, of tijdelijke zoals een vluchteling, van Borne ongeacht de
woonaccommodatie recht heeft op een goede leefomgeving.
Dit betekent: ook veilig voelen binnen en buitenshuis.
GB90 heeft ook informatie van het vluchtelingenwerk waarin wordt aangegeven dat een
grootschalige woonomgeving niet gunstig werkt op getraumatiseerde mensen.
Bij kleinschalig wonen worden mensen minder met elkaars stemmingen en problemen
geconfronteerd.
De fractieleden van GB90 praten veel met de inwoners van Borne over deze problematiek.
Om binnenkort tot een voor Borne acceptabel standpunt te komen.
In de raadsvergadering van maart valt de beslissing.

Yvonne Denekamp
Fractielid

