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Geachte heer, mevrouw,
Vanuit de Dialoog Leefstijl/Samen aan Zet is de wens naar voren gebracht om creatieve oplossingen te
realiseren voor mobiele ontmoetingsplekken. Jongeren in de tienerleeftijd hebben behoefte aan een
plek om elkaar te ontmoeten. Wij willen daarom nog vijf overkapte zitplekken realiseren om zo een plek
te bieden waar ze samen kunnen komen. Samen met de jongeren stellen wij huisregels op in het
vertrouwen dat ze goed met de eigen jops omgaan, geen rommel maken en geen overlast veroorzaken.
Via het Meldpunt Jongeren op Straat en de Begeleidingssgroep Jops houden wij nauw contact met de
jongeren en de omwonenden
De uitwerking van het voorstel betreft het plaatsen van mobiele units op daarvoor geschikte locaties,
opgepimpt door de jeugd en jongeren zelf en gewaarborgd met goede afspraken. Een ander voorstel in
samenhang hiermee betreft het verbeteren van de sportvelden in de wijken en het aanbrengen van de
juiste voorzieningen zodat de sportvelden op een goede en veilige manier kunnen worden gebruikt.
U heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van voorstellen vanuit de Dialoog die passen binnen
de gestelde kaders. Deze voorstellen voldoen aan de gestelde voorwaarden en hiermee wordt voorzien
in een behoefte die gemeentebreed bestaat.

Besluitvorming college
Wij hebben besloten vijf jeugdontmoetingsplekken te realiseren in de vorm van een verplaatsbare
zitplek met overkapping op respectievelijk de locaties naast de voetbalkooi aan de Henri Nouwenstraat
in de wijk Corlaer, naast de skatebaan aan de Middelaarseweg in Hoevelaken, op een nader te bepalen
locatie in de nieuwe wijk Doornsteeg en op een nader te bepalen locatie in de nabijheid van
jongerencentrum Chill Out. De jeugd in de wijk Paasbos krijgt op termijn een ontmoetingsplek, bij de
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herinrichting van de wijk. ln de kern Nijkerkerveen is al een overdekte jongerenontmoetingsplek, bij de
Baggelaar/sporthal.
De zitplekken met overkapping in de vorm van containers en kjoeps (een kleinere varianl van een
container) zijn geluidsarm en verplaatsbaar. Deze komen op plaatsen te staan waar inwoners al

gewend zijn aan de aanwezigheid van jongeren. Om voldoende draagvlak te creëren voor de
ontmoetingsplekken maken we afspraken met jongeren, maar ook met buurtbewoners. De gemeente
houdt via het Meldpunt Jongeren op Straat vanuit de Begeleidingsgroep Jops nauw contact met
betrokkenen. Uitgegaan wordt van een tijdelijke plaatsing van maximaal drie jaar. Na twee iaar wordt
het project geevalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt beslist worden of een definitieve
vergunning wordt aangevraagd. lntussen vinden tussentijdse evaluaties plaats.
Wij zijn voornemens een bewonersgroep te formeren met wie elk half jaar een evaluatiemoment wordt
gehouden samen met gemeente, politie, handhavers en jongerenwerkers. Bewoners die interesse
hebben deel te nemen aan de bewonersgroep, zijn van harte uitgenodigd zich alvast hiervoor aan te
melden bij de coöordinator van het Meldpunt Jongeren op Straat. Tevens zijn omwonenden op
voorhand uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de ontmoetingsplek wanneer deze is
gerealiseerd.
Aan het realiseren van deze ontmoetingsplekken is een zorgvuldig traject voorafgegaan. ln de
gemeente hebben diverse schouwen plaatsgevonden en mogelijke locaties zijn zorgvuldig onderzocht.
Daarnaast hebben wethouder Aboyaakoub-Akkouh, medewerkers van de gemeente, inwoners
waaronder jongeren, politie, handhavers en jongerenwerkers o.a. een bezoek gebracht aan
verschillende gemeenten met positieve ervaringen met ontmoetingsplekken.
Drie zitplekken zijn reeds aangeschaft. De overige zitplek die nog wordt aangeschaft kost € 9.250,'
Dekking vindt plaats door financiering vanuit het project 'Stop Drugs Nijkerk'. Voordat de Jops kunnen
worden geplaatst, is een omgevingsvergunning nodig. Naar verwachting worden de eerste jops in het
voorjaar gerealiseerd.

Communicatie
Middels een persberichl en een brief die huis-aan-huis wordt verspreid worden bewoners geÏnformeerd
voor wat betreft de locaties Middelaarseweg Hoevelaken en Corlaer Henri Nouwenslraat. Voor
plaatsing in Doornsteeg vindt overleg plaats met de projectleider (en projectgroep) waarna bewoners
worden geTnformeerd via een persbericht en brief die huis-aan-huis wordt verspreid. Voor de locatie in
Watergoor wordt een meedenksessie met betrokkenen georganiseerd met als doel gezamenlijk tot een
goede plek te komen.
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Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw l. van Rooijen, coördinator Meldpunt
Jongeren op straat, telefoonnummer 14033 of e-mail: qemeente@niikerk.eu
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
De secretaris,

De burgemeester,

De heer G. van Beek

de

r. drs. G.D. Renkema
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