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Aanleiding
Op initiatief van een aantal jongeren in Aalten is er een plan gemaakt voor een
jongerenontmoetingsplaats (JOP) in Aalten. Na onderzoek is gebleken dat de grond naast de Ahof
(polstraat 9) zich hier uitstekend voor leent. Er is reeds een skatebaan aanwezig, waar ook al
jongeren komen. Daarnaast is deze plek bestemmingsplantechnisch gezien een goede keuze. Het
was in eerste instantie de bedoeling dat er een ingerichte zeecontainer zou worden geplaatst naast de
skatebaan. Er is toegezegd dat de raad in november geïnformeerd wordt over de stand van zaken.

Inhoud mededeling
Acties tot nu toe
- Eerst een gesprek met een aantal initiatiefnemers van het idee +/- 15 jongeren 19-5-2009.
- Een tweede gesprek met de jongeren op 9-6-2009.
- Een gesprek met de buurt en de jongeren 21-7-2009.
- Een aanvullend gesprek met alleen bezwaarmakers 4-8-2009.
- Een schriftelijke reactie naar de buurt en de jongeren waarin we zeggen dat we even een pas
op de plaats maken 7-8-2009.
Bezwaren
We hebben te maken met een groep positieve jongeren die erg bereidwillig zijn om afspraken te
maken. We hebben en geschikte plek, waar bestemmingsplantechnisch gezien een
jongerenontmoetingsplek perfect in zou passen. En we hebben een aantal erg huiverige
buurtbewoners, met een hele negatieve houding t.o.v. de jongeren en een jongerenontmoetingsplek.
Zij hebben ook de ontwikkeling van de komst van de skatebaan meegemaakt. Het is nu eindelijk na
een aantal jaren weer wat rustiger na de komst van de skatebaan en nu wordt er weer onrust
gecreëerd. Zij snappen de behoefte van jongeren om ergens te hangen, alleen zien ze dit liever niet
voor hun huis gebeuren. Ook bij de skatebaan zijn er afspraken gemaakt en evaluatiemomenten
gehouden, maar daar is volgens hun niets van terecht gekomen. Zij zijn bang om dit hele traject weer
opnieuw mee te moeten maken. Het grootste bezwaar van de buurtbewoners is het lawaai in de
avonduren en ‘s nachts, door brommers en radio’s. Zij zien het niet zitten om hier afspraken over te
maken. Zij zien zichzelf ook niet ‘s nachts naar de jongeren toegaan om hen aan te spreken op de
gemaakte afspraken. Tot slot vragen zij zich af of een zeecontainer geluidtechnisch gezien wel de
meest handige oplossing is.
Pas op de plaats
Een pilot Jongeren Ontmoetingsplek heeft naar onze mening alleen een goede kans van slagen als
zowel de jongeren als eventuele buurtbewoners een positieve houding hebben tegenover de pilot.
Gebaseerd op ervaringen uit het verleden, zit er op dit moment te veel oud zeer bij de buurtbewoners
om op een positieve manier afspraken met elkaar te maken. Wij hebben daarom besloten om even
een pas op de plaats te maken en eerst te onderzoeken of er nog andere geschikte locaties in Aalten
zijn. Wij hebben hierover de jongeren en de buurtbewoners geïnformeerd. Wij hebben aangegeven
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dat we de ontwikkeling van een JOP niet stil zetten, maar dat we gaan kijken naar alternatieve
locaties. We hebben ook niet gezegd dat de locatie bij de Ahof geen optie meer is.
Huidige situatie
Wij hebben een aantal alternatieven onderzocht, maar die zijn er eigenlijk niet. Op zich zijn er JOP’s
waar geen bouwvergunning voor nodig, die we zo kunnen plaatsen. Alleen is het de vraag of dit slim
is. Op dit moment is er een hele negatieve houding t.o.v. de jongeren.
Wel is het zo dat we de inloopmogelijkheden op door-de-weekse avonden in Aalten hebben uitgebreid
en geprobeerd deze gelijk te trekken met de door-de-weekse inloopmogelijkheden in Dinxperlo. Deze
extra inloop wordt vormgegeven door de jongerenwerker van Elixer en een stagiaire van het Sociaal
Cultureel Werk Aalten. Het is zo dat een groot deel van de jongeren die deze inloop bezoeken ook de
jongeren zijn die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de JOP. In die zin komen we de jongeren voor
een deel tegemoet door ze een plek te geven. Er wordt naar gestreefd om een actieve inloop voor
jongeren te creëren. Niet alleen de deuren worden geopend, er wordt ook geprobeerd om de jongeren
uit te dagen tijdens de inloop. Bijvoorbeeld doormiddel van thema-avonden, sportactiviteiten en door
de jongeren zelf activiteiten te laten organiseren. We proberen de inloop verder uit te breiden naar een
steeds breder activiteitenaanbod zodat ook een bredere doelgroep wordt aangesproken (bijvoorbeeld
muziek en cultuur).
Dag

Aalten

Dinxperlo

Maandagmiddag
- 1x in de 3 weken bioscoopavond
Maandagavond
- Scholierencafé in de Kukel
Dinsdagmiddag
- Inloopavond met activiteiten
Dinsdagavond
- Meidencafé

- Meidencafé

- Jongereninloop 2 – basement

- 16+ inloop

Woensdagmiddag
Woensdagavond
- Huiswerkklas
Donderdagmiddag
- Sport instuif Aladnahal
Donderdagavond
Vrijdagmiddag
Vrijdagavond

Hier vervullen de Aaltense
jeugdcentra een belangrijke rol.

Extra activiteiten

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

- Jeugddisco
-

Sportactiviteiten
Feestavonden

