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Geacht College, 

 

In Hoenderloo is met grote ongerustheid kennis genomen van de voornemens om 400 
arbeidsmigranten en 200 asielzoekers vooralsnog tien jaar lang te huisvesten op de Kop van Deelen. 

Een belangrijk argument dat ons als Vereniging door onze leden telkens wordt aangereikt, is het feit 
dat de geïsoleerde ligging van de Kop van Deelen, de locatie op zichzelf ongeschikt maken voor grote 
groepen mensen zonder vorm van begeleiding, beveiliging en/of toezicht. Het gevoel van 
onveiligheid voor de bewoners in de directe omgeving is door hen ook al aangegeven. 

Dat dit niet ongegrond is, ligt voor een deel in het verleden, toen er ook een AZC (destijds ook 
tijdelijk en eenmalig) op hetzelfde terrein was gevestigd. Nog afgezien van het veelvuldig moeten 
uitrukken van hulpdiensten, bleek toen de situatie op de enige toegangsweg, de N 804, 
levensgevaarlijk vanwege het ontbreken van vrij liggende voet- en wandelvoorzieningen of 
verlichting. Zonder enige vorm van verbetering van de veiligheid en bereikbaarheid van de locatie, is 
de komst van 600 bewoners daar onacceptabel. 

Overigens komt het ons voor dat 600 mensen huisvesten op deze locatie wel heel erg op gespannen 
voet staat met wat tegenwoordig gebruikelijk is aan opvattingen en normen over leefruimte per 
persoon en privacy in ons land. U zou er als gemeente heel verstandig aan doen eerst onderzoek te 
doen naar bruikbaarheid en draagkracht is van de bestaande bebouwing, tegen de achtergrond van 
de gevraagde vergunning. Dat geldt niet alleen voor de leefruimte per persoon, maar bijvoorbeeld 
ook voor parkeerruimte en bereikbaarheid per openbaar vervoer (momenteel afwezig). 

Specifiek voor Hoenderloo speelt hier bovendien nog mee dat de gebruikers van de Kop van Deelen 
in Hoenderloo de dichtstbijzijnde voorzieningen vinden. Die zijn niet ingericht op een permanente 
druk van 600 potentiele gebruikers ineens. 
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Kortom: wij zien als vereniging van inwoners van Hoenderloo niet in op welke manier alleen het 
wisselen van eigenaar ineens aanleiding zou kunnen zijn voor het gemeentebestuur van Ede ineens 
akkoord te gaan met de door de Rosewood Group gevraagde aanpassing van de huidige bestemming. 
Wij vragen u met klem hiervan af te zien zo lang geen degelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar 
aspecten van milieubelasting, verkeer, bereikbaarheid, leefbaarheid, fysieke en sociale veiligheid en 
de combinatie met bestaande voorzieningen in de omgeving (natuur, recreatie, wonen). 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de vereniging Hoenderloo’s Belang, 

 

Werner Ludwig, voorzitter 

  

 

 

 


