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Als College van burgemeester en wethouders hebben we in april 2022 een verzoek ontvangen van 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het verzoek is om 50 tot 80 Alleenstaande 
Minderjarige Vreemdelingen (AMV) tussen de 15 en 18 jaar op te vangen in een pand aan de 
Panovenweg 14 in Rekken. Dit voor een periode van 10 jaar.  
 
Om als college een besluit te kunnen nemen zijn we een zorgvuldig proces met de omgeving 
gestart. We kijken welke zorgen en vragen er leven en waar draagvlak voor is. In juni 2022 hebben 
we een eerste informatiebijeenkomst voor direct omwonenden georganiseerd. In augustus 2022 is 
er een informatiebrief verstuurd naar alle inwoners van Rekken en aangrenzende buurtschappen.  
 
Na de zomer is er een brede werkgroep gevormd, gefaciliteerd door de DorpsCoöperatie Rekken 
(DCR). De brede werkgroep bestaat uit inwoners vanuit Rekken breed en uit afgevaardigden van 
werkgroep De Kolonie, belangengemeenschap Langelo-Honesch, Tactus en Trajectum. Aan de 
brede werkgroep is gevraagd om een advies uit te brengen aan het college.  
 
Als volgende stap in deze verkenning presenteert de brede werkgroep haar concept advies. Dat 
willen ze graag doen in een informatiebijeenkomst voor inwoners van Rekken en aangrenzende 
buurtschappen. Er is ruimte voor vragen en discussie, en een reactie vanuit de gemeente.  
 
U bent van harte uitgenodigd op donderdag 3 november 2022 om 20.00 uur in zaal Kerkemeijer 
aan de Rekkenseweg 44 in Rekken. Ik hoop u daar te zien.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Karolien Dekkers, telefoonnummer 
0545-250 250.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De burgemeester van Berkelland, 

 
drs. J.H.A. van Oostrum 
 
 


