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Geachte raad,

Hierbij informeren wij u over de resultaten van de vragenlijst die is uitgezet om de
plaatsing van de jongerenontmoetingsplek (JOP) in Aalst te evalueren. De vragenlijst
is uitgezet bij drie groepen, ten eerste omwonenden, ten tweede de jongeren die de
JOP gebruiken en ten derde de politie en het jongerenwerk. Met deze brief infomeren
wij u over de bevindingen van de drie bevraagde groepen, Deze brief wordt ook
verstuurd naar de respondenten.

Resultaten enquête omwonenden JOP Aalst
Van de 100 enquêtes die zijn uitgedeeld bij omwonenden van de JOP Aalst, hebben
wij er 28 retour gekregen. In deze evaluatie worden de binnengekomen reacties
uitgelicht, maar voor de validiteit van het onderzoek mag niet genegeerd worden dat
het reactiepercentage erg laag ligt, Het is echter moeilijk vast te stellen wat de reden
van het lage reactiepercentage precies is. Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat er
weinig motivatie was bij de bewoners om tijd aan de enquête te besteden, dat er
geen interesse is in het onderwerp of dat men geen ervaring heeft van overlast
rondom de JOP.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 68. De meeste respondenten (21)
geven aan bekend te zijn met de JOP doordat zij hier regelmatig langs lopen. De
meerderheid van de respondenten ervaart soms of vaak overlast van geluid, afval en
strafbaar gedrag (vernieling, drugs) bij de JOP, De meerderheid ervaart geen
ongewenst gedrag (disrespectvolle bejegening, zie complete cijfers in bijlage). Van
de respondenten die overlast ervaren, ervaren de meesten dit in het weekend. Hierbij
wordt een aantal keren opgemerkt dat het de laatste drie maanden relatief rustig
was, omdat de overlast zich meer in de zomermaanden voordoet.
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Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan iets te merken van de activiteiten
die de gemeente de afgelopen drie maanden heeft ingezet om het gevoel van
veiligheid van de omwonenden te verhogen. Het gemiddelde rapportcijfer dat de
respondenten geven aan hun veiligheidsgevoel in de buurt in de afgelopen drie
maanden is een 6,5.
Op de vraag of men zelf actie heeft ondernomen om de overlast te beperken geven
9 respondenten aan dit te hebben gedaan. Als voorbeeld wordt genoemd dat ze de
overlast hebben gemeld en paar omwonenden geven aan zelf rotzooi te hebben
opgeruimd. De overige L7 respondenten geven aan zelf geen actie te hebben
ondernomen, waarbij 2 respondenten aangeven geen overlast te ervaren.
Op de vraag aan omwonenden of zij ervoor open staan om samen met de gemeente
hun woongenot te optimaliseren in samenspraak met de jongeren die gebruik maken
van de JOP zeggen B respondenten dit wel te willen.
Op de vraag of er tips zijn om het woongenot te verbeteren, geven 8 respondenten
aan dat de JOP moet worden verwijderd, 5 respondenten zeggen dat het toezicht
moet worden verbeterd en 1 omwonende zegt dat er meer begrip mag zijn voor de
jeugd die momenteel nergens terecht kan.
Bij de laatste vraag "opmerkingen?" geven 5 respondenten aan dat de JOP verwijderd
moet worden, 2 zeggen dat de overlast vooral zomers plaatsvindt. Dan is er nog
iemand die zegt dat er meer moet worden gehandhaafd, maar de JOP niet moet
worden verwijderd, iemand die zegt dat de JOP een belangrijke hangplek is voor de
jeugd en iemand die zegt dat de JOP beter vervangen kan worden door een
coffeeshop.

Resultaten enquête gebruikers JOP Aalst
Er zijn 7 jongens van gemiddeld 17 jaar (16 t/m 19) die de vragenlijst hebben
ingevuld, Ze geven gemiddeld de volgende rapportcijfers aan de JOp:
Uitstraling: 6,5
Privacy: 5,7
Hygiëne: 5
Op de vraag of ze zich welkom voelen bij de JOP zeggen zij overwegend 'ja'. Op de
vraag waarom ze van de JOP gebruik maken zeggen ze dat ze dit doen om te
hangen/chillen met vrienden en 2 zeggen hierbij dat ze ook skaten. Op de vraag hoe
vaak per week ze bij de JOP komen zeggen 2 jongens'zomers drie keer per week'.
De rest zegt 1 of 2 keer per week. Er zijn 2 jongens die zeggen het nu te koud te
vinden. Op de vraag wat ze doen om overlast te voorkomen zeggen 3 jongens "zelf
geen overlast veroorzaken", 2 jongens zeggen "niks" en 2 jongens hebben niets
ingevuld. Verder geven 5 jongens aan ervoor open te staan om met buurtbewoners
en de gemeente mee te denken om het gebruik van de JOP te verbeteren.
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Resultaten enquête jongerenwerk en politie
Vanuit het jongerenwerk en politie wordt aangegeven dat de meeste jongeren die zij
bij de JOP treffen daar komen om samen te zijn. Hierbij wordt weleens een jointje
gerookt. Het is vaak wel een rommeltje met afval zoals blokjes, zakjes chips,
sigarettenpeuken en lege gripzakjes. Zowel politie als jongerenwerk geven aan dat
de doelgroep goed aanspreekbaar is. In de zomermaanden wordt de JOP drukker
bezocht, maar politie en jongerenwerk stellen vast dat er veel gebruik van de lOp
wordt gemaakt. (Politie: 'dagelijks', jongerenwerk: ongeveer de helft van de tijd dat
hij erlangs komt zijn er jongeren aanwezig).
De ervaringen met de buurt zijn dat het een rustige buurt en betrokken buurt is. De
politie zegt op straat nooit te zijn aangesproken door buurtbewoners maar via de app
en mail klachten te hebben ontvangen.

jongerenwerker denkt dat de mate van privacy die de JOP biedt, belangrijk is voor
jongeren. Daarnaast kunnen de extra faciliteiten zoals de skatebaan en het
voetbalveldje de JOP aantrekkelijker maken, De politie zegt dat de JOP aantrekkelijk
is voor jongeren vanwege de makkelijke bereikbaarheid, het niet in direct zicht zitten
van omwonenden en het afdak.
De

Politie en jongerenwerk geven aan dat de JOP het makkelijker maakt om met
jongeren in contact te komen. Dit zorgt ervoor dat bepaalde gedragingen of
problematiek gesignaleerd kunnen worden bij de doelgroep, waardoor preventief
gewerkt kan worden. Politie en jongerenwerk kunnen met de JOP meer gecontroleerd
toezicht houden op jongeren. Men weet waar men naar alle waarschijnlijkheid
jongeren dagelijks kan treffen en met hen in gesprek kan gaan. De Jop kan
drempelverlagend werken in het starten van hulpverlening omdat het een logische
plek is voor jeugdwerker om ambulant te werken. Daardoor schrikt het jongeren niet
af als de jongerenwerker hen daar aanspreekt.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We zien dat 5 respondenten
kenbaar hebben gemaakt dat de JOP moet worden verwijderd.

We vatten de opmerkingen dat omwonenden merken dat er meer gesurveilleerd
wordt op als een ondersteuning van de door ons ingezette extra aandacht voor deze
locatie,
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,
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