6.2. Gespreksverslag omgeving (vertrouwelijk)

Omgeving
13 november 2017
Hoe kan het gebruik van de jongerenontmoetingsplek in Dalfsen in de tijdelijke
vergunningsperiode beschreven worden?
De omgeving ziet nagenoeg geen gebruik van de jongerenontmoetingsplek door jongeren. De omgeving
is benieuwd waar de jongeren wel verblijven als de jongerenontmoetingsplek niet gebruikt wordt, terwijl
dit een verwijsplek is. De omgeving denkt dat dit te maken heeft met de afstand maar wil graag begrijpen
van de jongeren hoe dit komt. Af en toe op donderdagen bezoeken een paar jongere jongens van rond
de 14 jaar de jongerenontmoetingsplek. Afgevraagd wordt of deze leeftijden elkaar niet moeten treffen
in de jongerensoos in het kulturhus. De jongerenontmoetingsplek was oorspronkelijk bedoeld voor
tussengroepen van 16-18 jarigen. Gezien de opkomst zal de jeugd een andere plek willen zien is de
verwachting van de omgeving. De omgeving ziet de toekomst van de jongerenontmoetingsplek dan ook
op een andere plek.
Hoe kan de jeugdoverlast in Dalfsen in de tijdelijke vergunningsperiode beschreven worden?
Doordat de jongerenontmoetingsplek nagenoeg niet gebruikt is, is er dan ook geen overlast ervaren op
de locatie door de omgeving. De omgeving heeft tijdens de locatiekeuze door de gemeenteraad
bezwaar gemaakt vanwege de verwachting van overlast door de gebruikers van de
jongerenontmoetingsplaats. Het verplaatsen van de verwachtte overlast van schoolpleinen naar de
jongerenontmoetingsplaats werd niet als oplossing gezien door de omgeving. Naast de verwachting van
overlast, is de omgeving beperkt in omvang en voelt zij de druk toezicht te houden vanwege beperkte
sociale controle. Bij verlenging van de vergunning op de huidige locatie vraagt de omgeving zich het nut
van de jongerenontmoetingsplaats af, gezien deze niet als verwacht gebruikt wordt. Als de
jongerenontmoetingsplaats aanlooptijd nodig heeft komt de omgeving weer op haar oorspronkelijke
zorgen van het gemaakte bezwaar bij de locatiekeuze. Daarbij blijft een blijvende spanning bestaan
voor eventuele toekomstige overlast.
Welke lessen kan de Gemeente Dalfsen trekken over een gezamenlijke procesaanpak bij het
realiseren van een jongerenontmoetingsplek?
De omgeving is teleurgesteld in de communicatie met het jeugd- en jongerenwerk en de gemeente
voorafgaand aan de realisatie van de jongerenontmoetingsplaats. Onaangekondigd bezocht het jeugden jongerenwerk met een aantal jongeren de omgeving om de jongerenontmoetingsplek te bespreken.
Dit gesprek is verkeerd geïnterpreteerd. De daaropvolgende gesprekken vonden plaats toen de
locatiekeuze al aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd, naar aanleiding van een krantenartikel.
In de tussentijd was de omgeving hier niet over geïnformeerd. Het gesprek met de omgeving is cruciaal.
Vraagtekens ontstonden toen de jongerenontmoetingsplaats er toch tijdelijk kwam terwijl de
gemeenteraad het uitgangspunt van geen bezwaar vanuit de omgeving tegen een
jongerenontmoetingsplaats had geformuleerd. Hoewel de omgeving klein is, is dit bezwaar namelijk wel
gemaakt. Na de realisatie van de jongerenontmoetingsplek is er alleen herhaaldelijk contact geweest
met de gemeente. De politie heeft ondanks een aankondiging niet op specifieke momenten gevraagd
naar de ervaringen van de omgeving rondom de jongerenontmoetingsplek. De omgeving heeft in
algemene zin behoefte aan vaste contactpersonen bij de politie waar herhaaldelijk informeel contact
mee mogelijk is.

