
Onderwerp: bestuur handbalvereniging LHC allerminst blij om JOP 

Geachte fractie, 

Het voorstel van het college van B&W voor het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaats (JOP) valt 
bij het bestuur van handbalvereniging LHC niet goed. Het voornemen van plaatsing van een hangplek 
voor jongeren op sportpark Heidepark door de gemeente Dalfsen is met initiatiefnemers en buurt 
besproken. De huidige locatie van de skatebaan net buiten het sportpark werd daarbij niet geschikt 
bevonden. De initiatiefnemers zeggen met de omgeving te hebben besproken, maar de 
handbalvereniging heeft hier helemaal niets van vernomen.  Na het eerste gesprek zijn diverse 
plaatsen op het sportpark aangedragen en door de gemeente onderzocht. Na de tweede 
bijeenkomst zijn criteria vastgesteld.  

Handbalvereniging LHC ziet de gekozen locatie achter de spelzaal en het scoutinggebouw niet als de 
beste plek. Het is een plek achteraf in het donker, waar de jongeren zonder zich bespied te voelen hun 
gang kunnen gaan. Ons sportpark ligt er altijd keurig verzorgd bij. Dit is het werk van vele vrijwilligers 
die deze rol vanuit vv Lemelerveld oppakken. Wekelijks ontvangen we van diverse bezoekende 
verenigingen diverse complimenten voor de orde en netheid op ons sportpark. Het plaatsen van de 
JOP op ons sportpark zal niet motiverend werken.  

Ervaringen in andere dorpen leren bovendien dat er risico's zijn op zwerfvuil en vernielingen en 
oneigenlijk gebruik van materialen uit de omgeving ligt op de loer. Dichtbij de locatie is een open 
opslag van de onderhoudsploeg, waar onder andere een tractor staat en andere materialen zoals 
vlaggen en doeltjes. Ook in deze ruimte kunnen de jongeren zich onwenselijk terug trekken. 

Na de grote renovatie, nu 8 jaar geleden, is het sportpark een open sportpark geworden. Alle sporters 
zijn van harte welkom, maar tussen 22:00 uur en 8:00 uur, zonder dat er sportactiviteiten zijn mag 
het sportpark niet betreden worden. Met verbodsborden is dat bij alle ingangen van het sportpark 
aangegeven. Dit verbod geldt ook op de beoogde plek van de JOP. 

Ondanks toezeggingen dat er voldoende toezicht zal zijn, dat er afspraken zijn gemaakt met de 
jongeren en de goede contacten van het jongerenwerk en politie met de initiatiefnemers, ziet de 
handbalvereniging de beoogde plek niet zitten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een plek buiten 
het sportpark Heidepark. 
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