Beste mensen, welkom allemaal. Zeker de mensen die op onze uitnodiging via facebook
zijn gekomen
Ik wil eerst even uitleggen waarom wij zijn begonnen met onze actie op facebook en onze
petitie. Wij gingen er vanuit dat Stichting Dorpsbelangen het dorp zou kunnen en mogen
vertegenwoordigen. Maandag bleek dat dat niet het geval is. Niets doen was voor ons geen
optie.
Dan wil ik nu verder gaan met een stukje tekst uit het boek “Ode aan ons AZC, 25 jaar AZC
Musselkanaal”. En wel uit het voorwoord, geschreven door Janet Helder, de waarnemend
voorzitter van het bestuur van het COA destijds. Zij schreef: “U weet ook: Musselkanaal
gaat sluiten. Als u dit boek in handen krijgt zijn de gebouwen leeg. De 25 jaar van AZC
Musselkanaal zijn definitief afgesloten.”
Definitief is niet juist gebleken. Het COA wil deze zelfde locatie opnieuw gaan gebruiken.
Daarom zijn we hier bij elkaar.
Wij, inwoners en anderszins belanghebbenden, zijn het NIET eens met heropening.
In de laatste jaren van die bewuste 25, nam de overlast in het dorp ernstig toe. De overlast
werd voornamelijk veroorzaakt door wat we nu veiligelanders, dubliners en asielhoppers
noemen. Deze groep willen wij NIET terug in ons dorp. OOK de asielzoekers die in een
ProcesOpvanglocatie moeten worden opgevangen, willen wij hier niet. Bij deze groep is de
start van de Algemene Asielprocedure nog niet begonnen, ze hebben nog geen enkel
gesprek met het IND gehad. Volkomen onduidelijk dus of ze eventueel voor asiel of status
in aanmerking komen.
In onze buurgemeente Westerwolde weten ze alles van onze zorgen af. 44 aangiften van
winkeldiefstal in de zomerperiode. Allemaal door mensen die asiel hebben aangevraagd,
maar het overgrote deel door veiligelanders. Hoe kom ik aan deze cijfers; Ron Schaftenaar,
chef van de politie in Westerwolde, maakte dit bekend tijdens een
raadscommissievergadering in Westerwolde.
De burgemeester van Westerwolde maakt zich openlijk zorgen over de inzetmogelijkheden
van politie in zijn gemeente als het AZC hier weer opengaat. De politiemedewerkers zullen
uit hetzelfde korps moeten komen en zouden er dan een extra dorp bij krijgen waar veel
inzet gevraagd zal gaan worden.
Wij delen deze zorgen. Als er nu al te weinig mankracht is binnen het korps, en dat hebben
we kort geleden ervaren in Stadskanaal, hoe gaat dat dan als het azc WEL weer opengaat?
En ja, we weten dat niet alle veiligelanders crimineel zijn. Dat stelt ons niet gerust. In
Limburg bijvoorbeeld, wil een burgemeester na 30 jaar het contract met COA niet
verlengen. Vanwege de overlast, door veiligelanders. Soortgelijke berichten zijn overal te
vinden.
Is er rekening gehouden met eventueel noodzakelijke extra inzet van politie in ons dorp? In
onze gemeente kan ik zelfs stellen, want ook het dorp Stadskanaal zal overlast
ondervinden.
Kom ik bij de gezondheidszorg, die stáát al onder druk. Zeker in deze regio. Het sluiten van
de spoedeisende hulp afdeling in Stadskanaal, levert langere rij- en reistijd op voor
ambulances. Met 428 extra inwoners in ons dorp, zal er vaker een ambulance nodig zijn.
Is daar rekening mee gehouden in de besprekingen tussen COA en gemeente?
En de huisartsen hier in het dorp. Inwoners kunnen niet of nauwelijks overstappen naar
een andere huisarts in het eigen dorp. Hoe moet dat dan als er zo’n 400 inwoners
bijkomen?
De voorbereidingstijd om goed te inventariseren wat wij als Musselkanaalsters wel of niet
willen, was véél te kort. Ik persoonlijk had zondag de brief in de bus liggen, er waren
mensen die het pas dinsdag kregen.

Ik zal dan ook maar een paar punten noemen die naar voren kwamen:
De beruchte lijn 73 waarvoor in Ter Apel de asielbus is ingezet, hoe zit dat hier? Is daar
over nagedacht?
Hoe gaat u een verbouwing van de woonruimtes hier, verkopen aan (jonge) mensen, die
geen sociale huurwoning kunnen vinden? Aan jonge gezinnen die geen sociale
huurwoning kunnen vinden?
Hoe gaat u de veiligheid van onze grijze, tussen aanhalingstekens, bevolking regelen? In
het verleden kwamen er vaak asielzoekers ongemerkt de verschillende flats binnen. Is er
rekening mee gehouden dat ook dáár extra beveiliging nodig zal zijn?
Ik kan nog veel meer opnoemen, maar het komt allemaal terecht bij VEILIGHEID.
WIE GARANDEERT ONZE VEILIGHEID EN DE ADEQUATE INZET VAN POLITIE?
Wanneer u, COA en gemeente, zeggen: jullie angsten zijn gebaseerd op
onderbuikgevoelens, dan kunnen wij u uit eigen ervaringen hier in het dorp vertellen dat dit
NIET het geval is. Dat bepaalde feiten niet gedocumenteerd zijn, ligt niet aan ons.
Tot slot wil ik nog zeggen dat de petitie en de facebookgroep een eerste aanzet zijn. Als dat
nodig is. Wij dreigen NIET met knokpartijen of iets dergelijks. WEL willen we beter op de
hoogte zijn van besprekingen en afspraken tussen COA en gemeente en wat dat voor ONS
betekent.
Zodat wij daar, als het nodig, tijdig op kunnen inhaken. Hoe dit vorm kan krijgen, weten we
nog niet. Zoals gezegd: het ontbrak ons aan tijd.
Onze petitie blijft door gaan, we hebben ons tot nu toe beperkt tot deze twee
inloopavonden.
Dan zou ik nu graag ter afsluiting een kopie van onze petitie aan de burgemeester willen
overhandigen.

