6.1. Gespreksverslag jongeren (vertrouwelijk)
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Hoe kan het gebruik van de jongerenontmoetingsplek in Dalfsen in de tijdelijke
vergunningsperiode beschreven worden?
De twee groepen jongeren hebben nagenoeg geen gebruik gemaakt van de jongerenontmoetingsplek.
De jongeren wilden graag een jongerenontmoetingsplek omdat ze vaak werden weggestuurd van
school- en kerkpleinen en niet wisten waar naartoe te gaan. Er was behoefte aan een eigen plek. De
jongeren geven verschillende verklaringen voor het niet gebruiken van de jongerenontmoetingsplek. In
het algemeen geldt dat de jongeren minder op straat hangen dan voorheen. Waar vroeger iedere dag
en avond op straat gehangen werd, is dat nu nog in beperkte mate. Zij hebben andere tijdsbestedingen
zoals het bezoeken van de sportschool, studie en het bezoeken van een café. Op de momenten dat er
wel behoefte is om te hangen wordt de jongerenontmoetingsplek niet aantrekkelijk genoeg bevonden.
Meer concreet betekent dit dat het te donker is, te koud door tocht, de vele wind in het open veld en
stalen bankjes. Dit maakt dat de jongeren de jongerenontmoetingsplek, voor die momenten dat er wel
behoefte is om te hangen, te ver fietsen vinden. De jongeren herkennen zich in het feit dat ze zelf de
locatie hebben aangedragen met de opmerking dat dit hun enige en laatste reële kans op een
jongerenontmoetingsplek was. Eerder was in overleg met andere omgevingen en gemeente gebleken
dat de eerste zes keuzes geen opties waren.
Hoe kan de jeugdoverlast in Dalfsen in de tijdelijke vergunningsperiode beschreven worden?
Op die momenten dat de jongeren op straat hangen doen zij dit een kleine aantallen zonder dat daar
vaak iemand iets van merkt. De jongeren erkennen dat hun gedrag in de periode voorafgaand de
realisatie van de jongerenontmoetingsplaats als overlast werd ervaren door het jeugd- en jongerenwerk,
politie en de omgevingen waarin zij hingen. De jongeren wilden graag meewerken aan het initiatief van
de politie en het jeugd- en jongerenwerk om een jongerenontmoetingsplek te realiseren zodat
buurtbewoners geen last zouden hebben van de jongeren.
Welke lessen kan de Gemeente Dalfsen trekken over een gezamenlijke procesaanpak bij het
realiseren van een jongerenontmoetingsplek?
De jongeren vinden dat de gemeente Dalfsen onvoldoende heeft uitgelegd waarom de eerste zes
aangedragen locaties van hun lijst niet mogelijk waren. De jongeren snappen dat niemand een
jongerenontmoetingsplek in een straal van 100 meter van een woonhuis wil hebben. In het algemeen
willen de jongeren meegeven dat veel mensen vaak bang zijn voor jongeren terwijl dit niet nodig is.
Wanneer zij worden aangesproken op hun gedrag willen ze dit veranderen, het is echter teleurstellend
voor de jongeren als door de omgeving direct de politie wordt gebeld. De jongeren zouden graag een
JOP behouden zien worden voor de jongere generaties. Zij hebben begrepen dat deze jongere
generaties in de veronderstelling zijn dat de jongerenontmoetingsplek alleen voor de oudere twee
groepen zou zijn.

