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Motie vreemd aan de orde van de dag EEN VEILIGERE PLEK VINDEN VOOR JOP AALST
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 15 december 2020,

Constaterende dat:
o

er diverse klachten zijn aangaande de JOP Aalst

zich pal naast de JOP een speelplek bevindt waar jongere kinderen spelen - namelijk een
mini-skateparkje waar kinderen tot hooguit 12 jaar kunnen spelen - en er zich naast de JOP ook
een speelveldje bevindt waar vaak nog jongere kinderen spelen
a

deze klachten onder andere gaan over afual, zoals wietzakjes en bierflesjes en glas, dat risico
oplevert voor kinderen en over drugshandel bij de JOP, waarbij ook drugs aan een kind van tien
jaar zijn aangeboden;

a

omwonenden 100 handtekeningen hebben verzameld met het verzoek de JOP te verplaatsen;

o

de gemeente de mening van inwoners centraalwil stellen, een minder dominante rolwil innemen,
meer wil samenwerken met inwoners en kennis komende uit de samenleving wil benutten;

a

aan drie raadsleden, van 2W14, D66 en AWB - voordat de plaatsing van de JOP Aalst aan de
raad werd voorgesteld - al te kennen was gegeven door de wethouder en betreffende ambtenaar
dat de locatie vaststond;

Ovenrvegende dat:

'
'

de leeftijdsgroep van de JOP-bezoekers hoger ligt dan de gemeente voor ogen had;

'

de JOP, met name wegens het drugs dealen en de volwassenen die er vertoeven, ook onveilig is
voor pubers vanaf 13 jaar om er te chillen;

een JOP pal naast een plek voor spelende kinderen peuters en basisschoolkinderen een risico
levert voor de veiligheid van deze kinderen;

r
o

we allemaalwillen dat Waalre veilig en zo leefbaar mogelijk is, zeker voor de jeugd;

'

de meeste overlast en risico's spelen wanneer het mooiweer is, dus van april Um september

er te weinig mankracht beschikbaar is om veiligheid rond de JOP te waarborgen;

Verzoekt het collegel

'

in overleg met politie, boa's, jongerenwerker, bezoekers JOP, omwonenden (huidige en nieuwe
locaties) en andere belanghebbenden - te zoeken naar drie nieuwe mogelijke geschikte locaties,

op afstand van spelende kinderen;

.

het resultaat met de drie opties voor te leggen aan de gemeenteraad.
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