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Geachte leden van de gemeenteraad,

In de raadsinformatiebrief d.d.9 mei 2019 hebben wíj u geïnformeerd over het proces
en de planning om te komen tot twee nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken (hierna:
JOP's) in Aalst en Waalre. In deze informatiebrief informeren wij u over het verloop
van het participatieproces, het gekozen ontwerp voor de JOp in Aalst en het proces
om te komen tot een alternatief voor de huidige voetbalkooi en JOp in Waalre-dorp.

Verloop partici patieproces
Op maandag 20 meijl. vond het'pizza-overleg'plaats met vijf jongeren uit Aalst over
hun wensen en ideeën voor de vormgeving van de JOP bij de skatebaan aan de
Ericalaan' Bij dit overleg waren de jongerenwerker, een aanbieder van JOp,s en
ambtenaren vanuit de gemeente aanwezig om de wensen in kaart te brengen.
De jongeren waren enthousiast over de gekozen locatie aan de Ericalaan en kwamen

met verschillende ideeën over de vormgeving, verlichting en voldoende
prullenbakken. Ze gaven aan een voorkeur te hebben voor een donkergroene kleur.
Op de vraag welke sport- en spelelementen zij graag nabij de JOp willén, gaven zij
aan graag elementen voor calisthenics ('street fitness') te willen bij de JOp,
Op donderdag 6 juni jl. was de inloopbijeenkomst voor belanghebbenden en
omwonenden, In totaal zijn 32 adressen uitgenodigd. Op de bijeenkomst zijn twee
omwonenden en één belanghebbende aanwezig geweest. Daarnaast zijn er drie

digitale reacties ontvangen vanuit een belanghebbende en twee omwonenden. De
omwonenden geven aan positief te staan tegenover de komst van de JOp aan de
Ericalaan' Wel werd er aandacht gevraagd voor de exacte inpassing van de JOp in de
omgeving, de verlichting en een evaluatie, Belanghebbenden uit de omgeving van de
JOP in Waalre-dorp geven eveneens aan positief te staan tegenover de nieuwe plek
voor de JOP. Ook zij hebben aandacht gevraagd voor de exacte inpassing van de JOp.
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Op donderdag 6 juni jl. was het overleg met de jongeren die gebruik maken van de
JOP in Waalre-dorp. De jongeren die gebruik maken van de JOP zijn hiervoor
uitgenodigd door de jongerenwerker. Ondanks toezeggingen waren er op 6 juni geen
jongeren aanwezig bij het overleg.

Wij hechten er belang aan dat de nieuwe JOP in Waalre-dorp een plek is van en voor
jongeren. Omdat er helaas geen jongeren bereikt zijn voor het maken van een
ontwerp, hebben wij besloten om het ontwerp voor de JOP in Waalre-dorp mee te
nemen in het participatieproces rondom het alternatief voor de voetbalkooi in Waalredorp. De planning voor de JOP en het alternatief voor de Voetbalkooi in Waalre-dorp
is er op gericht om begin 2020 beide voorzieningen in gebruik te nemen.

Gekozen ontwerp
Voor de JOP in Aalst waren voldoende wensen en ideeën opgehaald waarmee twee
ontwerpen zijn gemaakt voor de nieuwe JOP. Deze ontwerpen zijn schriftelijk
voorgelegd aan de jongeren en de omwonenden. Men kon tot 1 juli 2019 hun
voorkeur voor één van de ontwerpen kenbaar maken.

Figuur

1 Definitief ontwerp JOP Ericalaan

Uiteindelijk zijn er 19 stemmen binnengekomen, waarvan 15 vanuit de jongeren en
4 vanuit de buurt. In totaal kwamen gingen er 16 stemmen naar een meer gesloten
variant en 3 naar de meer open variant. Door de jongeren werd aangegeven dat ze
het element van de hangtafel uit de andere variant graag in het definitieve ontwerp
zouden willen. In het definitieve ontwerp is daarom meer openheid gecreëerd
waardoor een hangtafel kon worden toegevoegd.
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Het is een deels open ontwerp met zowel zitplekken als ook een hangtafel aanwezig.

In verband met de windrichtingen wordt de JOP geplaatst met de dichte zijden

richting het noordwesten. De openzijde komt richting de Burgemeester Mollaan. Aan
de buitenkant van de IOP zijn Calisthenics-elementen opgenomen voor'push-ups'.

De opdracht voor de realisatie van de JOP wordt binnenkort gegund aan de
aanbieder. Het streven is om medio oktober 2019 de JOP in Aalst in gebruik te kunnen
nemen.
Ervan uitgaand u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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