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Geachte Raad,
Hierbij informeren wij u over de plaatsing van een jongerenontmoetingsplek bij ’t Oude
Stationslaantje. De plek is bij de parkeerplaats tussen het tankstation en het treinspoor in.
De exacte locatie ziet u onderaan deze brief.
Het klinkt misschien wat vreemd om u in deze tijd van verplicht binnenblijven te informeren over
het plan om een jongeren ontmoetingsplek (JOP) te realiseren. Wij willen echter ons best doen om
de voorzieningen voor jongeren zo goed mogelijk op orde te hebben wanneer de beperkende
maatregelen weer zijn opgeheven. Daarnaast wordt er landelijk opgeroepen om
ontmoetingsplekken te creëren voor jongeren omdat het zeker ook voor hen belangrijk is om
elkaar te zien en te ontmoeten.
Jongerenontmoetingsplek (JOP)
We geven met de realisatie van de JOP een positieve wending aan de behoeften en wensen die de
jongeren in onze gemeente hebben. We voldoen hiermee ook aan het door de gemeenteraad
goedgekeurde integraal veiligheidsbeleid, waarin genoemd staat een plek voor jongeren te
realiseren. Vanuit de jongeren bestaat al langere tijd de wens voor een JOP in Voorschoten.
Jongeren gaven aan dat Voorschoten niet voldoende gelegenheden biedt waar ze elkaar kunnen
ontmoeten.
Jongerenwerk heeft dit signaal opgepakt en heeft met een groep jongeren hun ideeën en wensen
geïnventariseerd. Samen met de gemeente is gezocht naar een geschikte locatie. De wijkagenten,
jongerenwerkers en boa’s zijn hierbij betrokken en hebben gezocht naar een locatie die zo min
mogelijk overlast levert voor de omwonenden. De locatie bij ’t Oude Stationslaantje is hiervoor het
meest geschikt. De kans op overlast voor omwonenden is hier beperkt doordat er geen woningen
in de directe omgeving staan. Daarnaast ligt het in het zicht zodat er controle mogelijk is. Deze
plek heeft al een functie van ontmoeten in de vorm van een picknickbank. Het is een plek die in het
zicht ligt en toch de nodige bescherming biedt aan de jongeren die daar behoefte aan hebben.
Gebruik van de JOP
Wij willen graag uitleggen hoe wij het juiste gebruik van de plek zien en overlast willen voorkomen.
Het is een gecoördineerd pilot project waarbij de politie, waaronder de wijkagent, het jongerenwerk
en de boa’s een rol hebben. Na realisatie van de plek wordt er door politie, boa’s en de
jongerenwerkers regelmatig toezicht gehouden. Zij spreken elkaar wekelijks over de gang van
zaken. Ook worden er huisregels opgesteld voor de jongeren om de plek leefbaar te houden. De
jongeren worden er actief op aangesproken als zij zich niet aan de opgestelde regels houden.
Daarmee behoudt de gemeente altijd het recht om bij misbruik de JOP te kunnen verwijderen.
Buurtbewoners kunnen zich ook altijd wenden tot de wijkagent, boa of jongerenwerker met vragen
en opmerkingen. Na plaatsing zullen we in het laatste kwartaal van 2021 de plek ook samen met
de partners en de buurt evalueren.
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Uitvoering
Wij willen de JOP zo snel mogelijk plaatsen in het voorjaar van 2021. Hierbij houden we rekening
met de dan geldende corona-maatregelen.
Omwonenden ontvangen een brief zodra bekend is wanneer de werkzaamheden starten.
Communicatie
De omwonenden en de benzinepomp worden vooraf geïnformeerd over het besluit via een
bewonersbrief en een online bijeenkomst voor de buurt. Deze online bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 10 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Op www.voorschoten.nl is alle informatie
beschikbaar voor geïnteresseerden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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