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Hoe kan het gebruik van de jongerenontmoetingsplek in Dalfsen in de tijdelijke 

vergunningsperiode beschreven worden? 

De politie ziet dat er relatief weinig gebruik van de jongerenontmoetingsplek wordt gemaakt. Het geluid 
dat sommige jongeren de jongerenontmoetingsplaats te ver fietsen zouden vinden, is bekend. De 
aantrekkelijkheid van de jongerenontmoetingsplek moet volgens de politie geen issue zijn. Hoewel de 
huidige locatie niet de eerste keuze voor de initiatiefnemers was, was het in de ogen van politie wel 
hun eigen voorstel. De af te leggen afstand is letterlijk en figuurlijk overbrugbaar. De twee groepen 
jongeren die tot de oorspronkelijke deelnemers behoren zijn ouder geworden en hebben verschillende 
interesses en prioriteiten ontwikkeld waardoor zij minder of niet meer hangen. Ze zijn drukker met 
school, elders gaan studeren, actief in de nieuwe sportschool of zoeken elkaar op in een café.  

Er zit nu een andere jonge groep, van ongeveer 10 tot 15 jongens en meisjes, er aan te komen die naar 
het idee van de politie straks gebruik zou willen maken van de jongerenontmoetingsplek. Mondjesmaat 
doen zij dit nu al. Het gaat hier om een groep van 14-jarigen die te jong is om stelselmatig op straat of 
in een jongerenontmoetingsplek te hangen. Wanneer zij nu op schoolpleinen rondhangen betekent dit 
dat ze tot half 9 op een schoolplein aan het voetballen zijn. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is als 
vanzelfsprekend lastig in te schatten. De politie beschrijft de groep nu als gezellig en goed benaderbaar. 
De groep zit er aan te komen voor de komende periode.  

De politie vind het mindere gebruik dan verwacht jammer maar is erg blij de beschikking te hebben over 
een verwijsplek. Voor de lange termijn is het heel goed dat deze verwijsplek er is waarmee het 
gedoogbeleid vervangen is voor handhaven en verwijzen naar de jongerenontmoetingsplek. Het liefst 
ziet de politie de jongerenontmoetingsplaats op de huidige locatie, anders elders in Dalfsen. De 
jongerenontmoetingsplek moet een langere kans krijgen dan zes maanden. Hoewel er nu minder 
hangjeugd in het dorp is, kan dit snel veranderen.  Er gaan honderden jongeren uit de gemeente Dalfsen 
naar de middelbare scholen dit jaar , die zijn net gestart, die aanwas komt wel weer. Het is goed is dat 
er een plek komt van jongeren die er nu fysiek al is, die jongeren weten niet anders dat die daar nu is, 
dus die kunnen dan niet zeggen dat de jongerenontmoetingsplek te ver weg is. 

Hoe kan de jeugdoverlast in Dalfsen in de tijdelijke vergunningsperiode beschreven worden? 

De jeugd die wel gebruik maakt van de jongerenontmoetingsplek doet dit goed: volgens de gezamenlijk 
afgesproken regels. Er is geen sprake van rondslingerend afval of overlast van de jongeren of 
bijvoorbeeld rondscheurende auto’s op het parkeerterrein.  De politie heeft in het jeugdoverlastoverleg 
met het jeugd- en jongerenwerk en gemeente de afgelopen maanden meermaals aangegeven stabiele 
overlastcijfers in Dalfsen te kunnen overleggen en weinig overlastmeldingen over jongeren te hebben 
ontvangen.   

Vóór de realisatie van de jongerenontmoetingsplek zag de politie een stijging in de overlastcijfers. Deze 
overlast vond vaak plaats op schoolpleinen en uitte zich in vernielingen en achterblijvend glas. Dit was 
aanleiding voor de behoefte aan een verwijsplek voor de politie. Terugkijkend op de gemaakte 
bezwaren en angsten bij de keuze voor de locatie van de jongerenontmoetingsplaats is de verwachting 
van de politie uitgekomen dat rustig zou zijn.  

Welke lessen kan de Gemeente Dalfsen trekken over een gezamenlijke procesaanpak bij het 
realiseren van een jongerenontmoetingsplek? 

De politie is van mening dat het gezamenlijke gesprek met de omgeving eerder opgevolgd had 
kunnen worden. Er zat een te lange tijd tussen het eerste gesprek met de omgeving en het volgende 
gesprek waarin de locatiekeuze gelijk definitief was geworden. In de tussentijd is daar geen contact 
over geweest. Wanneer het vlammetje brand moet het ook warm worden gehouden in samenwerking 
met de omgeving om zo gezamenlijk draagvlak te creëren voor elkaar. Concreet: een aantal jongeren 
met de jongerenwerker langs de deuren om het initiatief toe te lichten en om draagvlak te vragen. Na 
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één of twee maanden na deze rondes een informatiebijeenkomst beleggen met de jongeren, de 
wethouder, jeugd- en jongerenwerk en politie zodat vanuit verschillende invalshoeken vragen vanuit 
de omgeving beantwoord kunnen worden. Wanneer een locatie op het oog is, is het goed om 
eventueel in een informatiebijeenkomst een soort van algemene afspraken met mekaar te maken 
waar dan de wethouder, de jeugd en de buurtbewoners de handtekening onderzetten. Juist omdat de 
JOP een typische ‘not in my backyard’ is.  


