Aan wethouder Lianne Smit-Volkers en de gemeente Waalre,

Hangplek Aalst
Mooie woorden
'Herrie van optrekkende scootertjes, het geschreeuw van tieners, het gelanterfanter voor de
deur van mensen die daar niet van gediend zijn: daar komt in Aalst nu wellicht een eind aan',
las je oktober vorig jaar in het ED over de te plaatsen jongeren-ontmoetingsplek (JOP).
Er zou met veel zaken – zoals de afstand tot woningen en de mate van mogelijk toezicht
– rekening zijn gehouden bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor de JOP.
Goede intenties en mooie woorden zorgden toentertijd voor weinig protest uit de directe
omgeving.
Maar inmiddels is het goedbedoelde bord met de gedragsregels – opgesteld door jongeren
met een jongerenwerker – verdwenen uit de JOP en er wringt veel meer.
Keiharde realiteit
Brengt de JOP wat de gemeente een jaar geleden beoogde? Gaat het er overwegend vredig
aan toe: met een minimum aan overlast voor direct omwonenden en passanten, zoals
hondenbezitters uit de wijk op weg naar het bos?
Het antwoord is een keihard NEE! Dat kunt u wel opmaken uit onderstaande opsomming van
zaken rondom de JOP:
• Frequent bezoek van drugsdealers die de auto, vaak met Belgisch of Duits kenteken, aan
de Ericalaan parkeren en contact zoeken en vinden met de jongeren en niet-zo-jongeren.
• Wietzakjes die verspreid liggen tot op de stoep voor de huizen van bewoners.
• Een van de twee afvalbakken was al snel gesneuveld en verwijderd, waarna de resterende
verankerde afvalbak uit de grond is gerukt en totaal verwoest.
• De afvalberg met drugsresten in de struiken en op het naastgelegen skatepark, die
regelmatig wordt opgeruimd, is binnen een paar dagen weer even hoog.
• Sinds het bestaan van de JOP is op naastgelegen veldjes gecrosst met auto’s en scooters.
• Regelmatige geluidsoverlast, tot laat in de avond en soms tot diep in de nacht met als
uitschieter het kabaal van 5 september jongstleden 3 uur ‘s nachts.
• Ruzies en vechtpartijen, zoals een situatie waarbij jongeren van 12 tot 20 jaar elkaar met
stokken bedreigden, waar buurtgenoten die uit het bos kwamen mee werden
geconfronteerd.
• Een poging van een jongere om zich nabij de JOP voor het verkeer op de Burgemeester
Mollaan te storten. Gelukkig kon een buurtbewoner hem samen met een andere jongere
tegenhouden. Fijn en veilig contact is anders, zeker in Coronatijd.
• Regelmatig te hard rijden door JOP-bezoekers over de Ericalaan en Leeuwenbeklaan.
Gevaar voor jonge spelende kinderen
Direct aan de JOP en het ernaast liggende skateparkje grenst een veld waar dagelijks heel
jonge kinderen spelen. Ook in het skateparkje zelf vertoeven vaak jonge kinderen, niet altijd
vergezeld door ouders. Die kinderen komen ook in aanraking met de daar verspreid liggende
troep, waaronder al dan niet lege wietzakjes, mogelijk gebruikte spuiten, glasscherven en
flesjes en blikjes met resten alcohol. Ook zij kunnen zich, net als volwassen buurtbewoners,
plots tussen ruziënde of vechtende jongeren bevinden. Het is wachten tot er iets ergs gebeurt.
Jongeren van buiten
Ondanks dat de JOP is bedoeld voor jongeren uit Aalst, leert de praktijk dat er ook opvallend
veel bezoekers uit Eindhoven-Zuid verkeren. Komende vanuit Eindhoven word je bovendien
geattendeerd op het bestaan van de JOP via een bordje dat ernaar verwijst! En zelfs vanuit

Maarheeze komen er jongeren op bezoek, is onlangs geconstateerd. Toepasselijk weetje: de
jongerenwerker die bij de opening van de JOP liet weten mede toezicht te gaan houden woont
notabene in België!
Visitekaartje voor onze mooie gemeente?
De JOP staat pal aan de grens met Eindhoven in zicht aan de Burgemeester Mollaan – niet
alleen voor potentiële JOP-bezoekers van buiten, maar ook in het oog van de vele passanten
die hier Aalst binnenkomen. Is dít wat wij willen als visitekaartje bij binnenkomst in onze
mooie gemeente?
Klagen bij gemeente zonder resultaat
Buurtbewoners die online hun klachten melden en foto's leveren om een goed beeld te geven
van de problemen rond de JOP worden niet voldoende gehoord. Je krijgt een bevestigingsmail
met een zaaknummer en de reactie dat een en ander 'zo spoedig mogelijk' in behandeling
wordt genomen.
Maar ondanks alle meldingen en klachten in de loop der tijd, zien we geen acceptabel
resultaat. Sterker nog, we constateren eerder een verslechtering van de situatie!
Noodkreet
Het zal u niet verbazen dat een fiks aantal omwonenden het helemaal zat is en de JOP liever
vandaag dan morgen ziet verhuizen naar een geschiktere locatie.
Middels dit schrijven hopen wij eindelijk écht gehoord te worden en vragen wij met klem om –
in overleg met ons – te komen tot een structurele oplossing die een einde maakt aan de
wantoestanden en die onze jongeren en heel Waalre ten goede komt!
Omwonenden jongeren-ontmoetingsplek Aalst.

