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Ontwikkeling JOP 
 
 
Inleiding 
In de kern Dalfsen is sinds het verdwijnen van een JOP de overlast door hangende jongeren sterk 
toegenomen.  Dat hiertussen een rechtstreeks verband bestaat heeft u kunnen lezen in 
achterliggende notitie van het politieteam Dalfsen.  De jongeren zelf begrijpen het probleem en dragen 
bij aan een duurzame ontwikkeling van een JOP, onder meer door draagvlak onder inwoners en 
betrokkenen te organiseren. De gemeentelijke beleidsafdelingen Integrale veiligheid en 
Maatschappelijke Ontwikkeling werken samen met voornoemde partners inclusief de jongeren, aan 
een snelle én zorgvuldige realisatie van een JOP in Dalfsen. 
 
 
1 Achtergrond 
Na eerdere pogingen in 2015/’16 om tot een locatiekeuze te komen voor een JOP, die bij gebrek aan 
draagvlak bij omwonenden strandden, is de gemeente van rol gewisseld in het ontwikkeltraject van 
een JOP. Zij was niet langer initiatiefnemer in de locatiekeuze maar heeft de groepen jongeren 
daarvoor de regie laten nemen. Sindsdien kent de ontwikkeling van een JOP in Dalfsen een positieve 
sfeer: 

- diverse jongerengroepen zijn onderling gaan samenwerken in de ontwikkeling van een JOP; 
- zij hebben gezamenlijk zes locatievoorstellen bij de gemeente ingediend; 
- de portefeuillehouder heeft zijn waardering over de genomen regie van jongerengroepen 

uitgesproken. 
Het is van belang deze positieve sfeer 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. 
 
2 Waarom een JOP?  
Het college treedt de komst van een JOP positief tegemoet. De voordelen van een JOP in kern 
Dalfsen zijn: 

- Afname jeugdoverlast. Bij de politie gemelde jeugdoverlast is na de verwijdering van de JOP 
medio 2014 bij de Vechtbrug toegenomen. Met een nieuwe JOP is de verwachting dat de 
jeugdoverlast in de kern Dalfsen afneemt.  

- Afname vernielingen en zwervend afval bij scholen en Kerk de Kruising. 
- Afname geluidsoverlast voor omwonenden van schoolpleinen en kerk. 
- Jongeren worden positief gewaardeerd bij hun initiatief en krijgen een eigen locatie waar ze 

alledaagse dingen met elkaar kunnen doen en bespreken. 
- Het jongerenwerk zal meer contact hebben met de jongeren en daardoor gerichter hun 

werkzaamheden kunnen afstemmen op hen. 
 
Nadelen van een JOP zijn: 

- Omwonenden vrezen overlast van geluid en afval en daarmee verminderd woongenot. Waar 
geen bewoners maar andere betrokkenen in het spel zijn, vreest men eveneens nadelige 
gevolgen van een JOP. 

 
JOP in zelfbeheer 

- De betrokken groepen jongeren ontwikkelen plannen voor de bouw en onderhoud van het 
JOP in eigen beheer. SMON ondersteunt hen hierbij. Dit naar voorbeeld van de JOP in 
Nieuwleusen. 

- Het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en geeft betere kansen op een JOP die netjes 
blijft.  
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3 Stappenplan: wat gaan we doen? 
De jongerengroepen hebben eind december zes locatiekeuzes voor een JOP ingediend. Daarvan zijn 
er drie gesneuveld; de resterende locaties worden momenteel op bestemmingsplantechnische criteria 
getoetst, op het aspect veiligheid en op belasting op 1)omwonenden en 2) andere betrokkenen. 
Navolgende stappen die tussen februari-april staan gepland: 

1 Jongeren stellen een ontwerp JOP en concept-huisregels op. Presentatie aan werkgroep 
(waarin: SMON, politie, gemeente). Tijdens deze werkgroep wordt met jongeren ook kort 
besproken bij welke locaties en op welke manier jongeren gebruikers en/of omwonenden 
gaan benaderen om draagvlak te creëren.  

2 Indien er bij twee of drie locaties is gezocht naar draagvlak, brengen jongeren, SMON en 
politie daarna advies uit over de meest geschikte locatie. Dit wordt voorgelegd aan het 
college, naar verwachting in maart. 

3 Gemeente organiseert een informatieavond voor omwonenden/gebruikers van de meest 
geschikte locatie en college neemt een definitief besluit, vermoedelijk in april. 

4 Het ruimtelijke proces om tot plaatsing te kunnen overgaan wordt gestart (eventuele 
ontheffingen, etc.).  

5 Bestellen en plaatsen JOP. In het meest rooskleurige scenario, waar de afhandelingssnelheid 
van stap 4 bepalend in is, betekent dit plaatsing begin juni.  

 
Als de ruimtelijke procedures voorspoedig verlopen, verwachten we dat verwachten we dat de JOP 
begin zomer ‘operationeel’ is.  
 
4 JOP in zelfbeheer 
De betrokken groepen jongeren ontwikkelen plannen voor de bouw en onderhoud van het JOP in 
eigen beheer. SMON ondersteunt hen hierbij. Dit naar voorbeeld van de JOP in Nieuwleusen. 
Het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en geeft betere kansen op een JOP die netjes blijft. 
 
 
5 Lemelerveld en Nieuwleusen  
Eenzelfde traject kan ook voor Lemelerveld opgestart worden als er jongeren zijn die zich hier voor 
willen inzetten. Het is bekend dat de jeugd hier ook een JOP wil, wat in afstemming met SMON - in 
verband met de ondersteuning- verder ontwikkeld kan worden. Uitvoering in Dalfsen heeft echter 
prioriteit: hier ligt al langer een wens én de invulling vindt op dit moment plaats in een positieve sfeer 
die kan omslaan als er geen zicht blijft op een constructieve samenwerking en redelijk snelle 
realisatie.  
 
Nieuwleusen is al voorzien: er staat een JOP in het middengebied, die meegenomen wordt bij de 
ontwikkeling van de buitenruimte van WOC Campus. 
 

6 Financiën  
Realisatie van de JOP past binnen de begroting. 


