
Samenvatting gesprekken  
omgeving Sportpark Heidepark 

 

Een groep jongeren uit Lemelerveld wil graag een jongerenontmoetingsplek (JOP) rondom sportpark 
Heidepark. Hierbij is in eerste instantie meer specifiek de skatebaan naast de sporthal aangedragen 
als locatie. De groep jongeren bestaat in z’n totaliteit uit ongeveer 30 personen, verdeeld over ongeveer 
drie groepen. De leeftijden lopen van 14 tot en met 17 jaar. De drie groepen kennen elkaar goed door 
sport, familie en gemeenschappelijke vrienden en activiteiten in het jongerencentrum. De jongeren 
hebben een gezamenlijke groepsapp met het jongerenwerk en de politie. De ouders van de jongeren 
staan ook in contact met de jongerenmedewerkster en jeugdagente.  

Begin 2018 is de groep initiatiefnemers langs de deuren geweest in de omgeving van de sporthal. Zij 
hebben uitnodigingen voor een buurtbijeenkomst eind februari uitgedeeld. Op deze bijeenkomst 
hebben de initiatiefnemers hun wens toegelicht en is men in gesprek getreden met de buurt. In maart 
2018 hebben de initiatiefnemers de bevindingen van de interactie met de omgeving met wethouder Jan 
Uitslag gedeeld. Hierop zijn andere verschillende locaties rondom sportpark Heidepark aangedragen 
en door de gemeente vanuit ruimtelijk perspectief onderzocht. Hierna heeft de gemeente de buurt, 
scouting, plaatselijk belang, stichting sportbelangen, de jeugdagente en de jongerenwerkster 
uitgenodigd voor een buurtbijeenkomst op 3 mei 2018. De buurtbijeenkomst had als doel in 
gezamenlijkheid van deze locaties de voor- en nadelen te onderzoeken. Hierbij is de volgende lijst van 
criteria ontstaan: 

 Geluidsoverlast 
 Verkeersveiligheid 
 Toezicht / sociale controle – Afval 
 Tijden 
 Drank en drugs 
 Hinder passanten 

De jeugdagente gaf tijdens buurteenkomst een toelichting op het belang van het hebben van een 
verwijsfunctie. Voor de jongeren is De Regenboogschool nu een populaire plek om te hangen, net als 
de keet. Buiten de openingstijden van de soos om hangen de jongeren op straat. Naar aanleiding van 
een vraag gaf de jongerenwerkster aan dat het langer openblijven van Chillpoint met professionals 
en/of meer vrijwilligers geen dekkende oplossing biedt. 

Naar aanleiding van de buurtbijeenkomst zijn aparte gesprekken gevoerd met scouting en betrokken 
sportverenigingen. Scouting Lemelerveld staat positief tegenover het initiatief van de jongeren om een 
JOP in Lemelerveld bij het sportpark te plaatsen en kan zich vinden in de geformuleerde criteria. De 
scouting begrijpt de noordzijde van sportpark Heidepark als locatie. De uit de buurtbijeenkomst 
aangedragen locatie bij de noordingang van de sporthal is niet de voorkeur van de scouting. Een variant 
aan de andere zijde van het fietspad, dichterbij de voetbalvelden en de speeltoestellen heeft de 
voorkeur van de scouting.  

In overleg met de sportverengingen en stichting sportbelangen hebben de sportverengingen 
aangegeven dat iedere plek zijn voor- en nadelen heeft. Zij vinden dat de jongeren een plek verdienen. 
De sportverenigingen vinden de keuze achter de scouting in het plantsoen niet de beste en hebben 
hun bedenkingen. Men is bang voor rondslingerend afval. Er is echter voor de voorgestelde locatie 
gekozen doordat er minder overlast is voor de buurt. Met de jongeren zijn afspraken gemaakt over afval 
en consequenties bij overlast. 


