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Gemeenteraad Enschede 

 

Datum:  09-01-2023 

Onderwerp:  Visie Dorpsraad Lonneker Asielopvang 

Bijlage:   Inbreng noabers 04-01-2023  

Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Enschede, 

De Dorpsraad Lonneker wenst in de eerste plaats de leden van de gemeenteraad Enschede een 
voorspoedig en gezond politiek 2023. 
 
Met de deur in huis. 
Om maar direct met de deur in huis te vallen. Er is sinds eind 2021, met name direct ten noorden 
van het dorp Lonneker, veel te doen geweest rond de crisisopvang van asielzoekers. Het eerste 
halfjaar van 2022 waren ongeveer 500 asielzoekers gehuisvest in hangar 18 en aanpalende 
gebouwen en tenten op het evenemententerrein Vliegveld Twenthe. 
 
Noabers toonden Noaberschap, maar vertrouwen krijgt een knauw. 
De Noabers van het terrein, inclusief de Dorpsraad Lonneker, hebben zich vanaf het begin 
constructief opgesteld t.a.v. deze door het Rijk opgedrongen opvang. De toezegging van de 
toenmalige burgemeester dat dit voorlopig zeker de laatste keer zou zijn, dat er asielzoekers op het 
evenemententerrein gehuisvest zouden worden, werd betrouwbaar geacht.  
 
Ronduit teleurstellend was het bericht, korte tijd na het vertrek van de laatste asielzoekers van het 
evenemententerrein, dat er toch weer asielzoekers gehuisvest zouden worden op het Vliegveld. 
Weliswaar niet op het evenemententerrein zelf maar ruim 100 meter verderop in het voormalige 
gebouw van de NLM en eveneens in eigendom van de eigenaar van het Evenemententerrein.  
 
In het daaropvolgende noaberoverleg van burgemeester Bleker met de noabers en de Dorpsraad 
Lonneker werd door de burgemeester de harde toezegging gedaan dat deze huisvesting van 
asielzoekers tot uiterlijk eind oktober 2022 zou duren. Daarna zouden ze elders in de stad worden 
gehuisvest. De gekozen locatie in Enschede Zuid riep echter zoveel weerstand op bij de direct 
omwonenden, dat de gemeenteraad besloot de door de burgemeester gedane toezegging naast zich 
neer te leggen en de huisvesting van de asielzoekers in het NLM-gebouw tot minimaal eind maart 
2023 te verlengen. 
 
De moraal van dit dossier: Een grote mond van bewoners, gevolgd door politiek opportunisme. 
De Dorpsraad Lonneker begrijpt ten volle de boosheid van de noabers van het Vliegveld, die geuit is 
in het inspreken in de commissievergadering Noord van dinsdag 20 december 2022. Zo ga je niet 
met mensen om. De Dorpsraad Lonneker steunt grotendeels de argumenten van de noabers van het 
Vliegveld. Zeker ten aanzien van het feit dat asielzoekers beter over Enschede gespreid moeten 
worden en dat niet alleen het Vliegveld Twenthe in beeld dient te zijn als opvanglocatie.  
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De Dorpsraad Lonneker roept de gemeenteraad van Enschede op, te zorgen voor een 
evenwichtige toekomstige verdeling van asielzoekers over de gemeente Enschede. Daarnaast 
roepen wij op om het vertrouwen, dat toch een knauw heeft gekregen, te herstellen, meer begrip te 
tonen  voor de noabers van het Vliegveld Twenthe, die zich oprecht en terecht zorgen maken over 
het leef- en woonklimaat in hun directe omgeving en met ons samen we werken. 
 
Zienswijze Dorpsraad Lonneker voor de toekomst. 
Wij gaan ervan uit dat de gemeenteraad van Enschede begrijpt dat niemand grote aantallen "in zijn 
achtertuin” wil. Dit past ook helemaal niet bij de Twentse identiteit "Ons kent Ons". Dorpen en 
wijken in Enschede zijn niet afgekaderd door schuttingen "waar je iets overheen kunt gooien" maar 
eerder een "coulisselandschap" waar wordt omgezien en gedeeld. 
 
Door spreiding en verdeling, in kleinere aantallen, over een groter gebied, maak je  mogelijk, dat 
iedere inwoner in Enschede, hierin Noaberschap en gastvrijheid kan tonen. Dit is niet alleen een 
gezonder klimaat voor de Asielzoekers die dit overkomt, maar zeker ook voor de omwonenden, 
waar dan ook in Enschede.  
 
De ervaring in Lonneker heeft het succes van kleinschaligheid al bewezen.  
Op kleine schaal en dichtbij organiseren, maakt aanpassen voor iedereen makkelijker. Dit geeft regie 
en overzicht. Delen van de verantwoordelijkheid geeft minder weerstand in buurten. Daarnaast 
maakt het menselijk maatwerk met oprechte aandacht mogelijk. Dit komt de samenwerking tussen 
Gemeente, de inwoners op dorps/wijkniveau en de mensen die hiernaartoe komen op alle fronten 
ten goede. 
 
Bijgevoegd de brief, uitgesproken door een  vertegenwoordiger van de Noabers van het Vliegveld, in 
de Dorpsraadvergadering van Lonneker op woensdag 4 januari 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Dorpsraad Lonneker, 
Matthie Kroezen voorzitter, Cis van Lochem secretaris 

Kopie aan: College van B&W Enschede: 

• Burgemeester Roelof Bleker 

• Wethouder Arjan Kampman 


