
Wandeltocht door het donker 
Loop mee en geef uw handtekening een gezicht 

 

Wandeltocht door het donker 

Camping Den Borg, Oldenkotseweg 8 

11 december 2014 om 20.00 uur 

 

Als dorp zijn we eind september overvallen door het verzoek van het COA om een 

asielzoekerscentrum van 210  tot 750 asielzoekers te openen in voormalig tbs-kliniek 

Oldenkotte. Wij Rekkenaren kennen onze maatschappelijke verantwoording, al meer dan 100 

jaar vangen wij diverse zorgbehoevenden op. Tegen de komst van deze nieuwe aantallen, 

boven op de zorg die we al hebben,  is Rekken echter niet opgewassen. Gezamenlijk hebben 

wij daarom ruim 900 handtekeningen aangeboden met de boodschap dat een 

asielzoekerscentrum met meer dan 210 asielzoekers veel te veel is voor ons dorp. Helaas zijn 

wij er tot op heden niet in geslaagd de plannen gewijzigd te krijgen. Uiteraard hebben we al 

wel diverse stappen gezet om te komen tot een goede dialoog. De burgemeester heeft echter 

onlangs tijdens de vergadering van de commissie ruimte aangegeven dat de gemeente nog 

steeds in gesprek is met het COA en dat daar aantallen worden genoemd van ruim 700 

asielzoekers.  

 

Het is daarom nu tijd om nogmaals massaal te laten horen dat wij ons niet kunnen vinden in 

de megalomane plannen van het COA. Een centrum met meer dan 210 asielzoekers is voor de 

asielzoekers niet humaan en maakt enorme inbreuk op de identiteit van ons dorp. Onderstreep 

uw handtekening en loop donderdag 11 december mee in de tocht om kliniek Oldenkotte. Met 

deze tocht in het donker willen wij laten zien en concretiseren wat de omvang van honderden 

mensen extra in een dorp als Rekken betekent. Waar de landwegen niet ingericht zijn op 

wandelaars en waar geen straatverlichting is. Het spreekt voor zich, hoe meer mensen 

meelopen des te beter. Buurten, wagengroepen, verenigingen, laat u zien, geef collectief en 

solidair uiting middels deze wandeltocht om de kliniek. Natuurlijk is na afloop ruim de 

gelegenheid om met leden van de commissie van gedachten te wisselen in de kantine van de 

camping. We brengen u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.  

 

Route 

De start is bij Camping Den Borg aan de Oldenkotseweg 8. Vanuit de camping lopen we over 

de Kienvenneweg naar de kliniek. We wandelen langs Oldenkotte en slaan vervolgens 

rechtsaf naar de Loovelderweg. Via de Loovelderweg komen we weer uit op de 

Oldenkotseweg en lopen zo terug naar de camping. 

 

Graag tot 11 december! 

Commissie AZC 

 

Jong en oud, iedereen is welkom! 


