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Doel:
Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van een Jongeren
Ontmoetingsplek (JOP) in Dalfsen, en mogelijkheden daartoe in Lemelerveld.
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Inleiding
In de raadsvergadering van 19 december heeft de Raad de wethouder verzocht een overzicht te
geven van de ontwikkelingen rondom een JOP in de kern Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen.
Aanleiding hiertoe waren de ingediende pleidooien voor de komst van een JOP door politie, SMON en
basisschool de Spiegel en petities van groepen jongeren.
Kernboodschap
De komst van een JOP is positief.
Het college treedt de komst van een JOP positief tegemoet. Zij waardeert de inspanningen die
jongeren ondernemen om draagvlak voor hun JOP te organiseren onder inwoners en betrokkenen.
De realisatie van een JOP moet snel én zorgvuldig gebeuren.
Het is van belang de huidige positieve sfeer rondom de ontwikkeling van de JOP vast te houden. Voor
de jongeren is een snelle realisatie daarbij van belang. Het college hecht ook aan een zorgvuldige
afhandeling, waarbij omwonenden en betrokkenen rechtsreeks door de gemeente geïnformeerd
worden over de plannen en gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de JOP. Het voorgestelde
stappenplan tussen februari- april voorziet daarin.
Duurzaamheid
 Een JOP in de kern Dalfsen draagt bij aan een duurzamer contact tussen jongerenwerkers en
groepen jongeren. Eventuele problematiek kan voortijdig worden gesignaleerd en er kan op
worden geanticipeerd.
 De jongeren realiseren zich het belang van het goed omgaan met de fysieke en sociale
omgeving van de JOP; reden dat zij investeren in draagvlak voor de JOP en huisregels
opstellen.
 De jongeren zijn een JOP aan het ontwerpen en verwerken daarbij duurzame materialen en
landschappelijke inpassing.
Communicatie
De werkgroep ‘overleg overlast jeugd’ verzorgt in afstemming met betrokken jongerengroepen de
communicatie met en naar betrokkenen, zoals inwoners. Een gezamenlijke informatieavond maakt
hier onderdeel van uit.
Vervolg
Het college doet naar verwachting in april een uitspraak over de locatiekeuze voor de JOP en
informeert de gemeenteraad via het RIS.
Financiering
Realisatie van de JOP past binnen de begroting.
Bijlagen
Notitie ‘Ontwikkeling JOP’
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