
 
 
Tekst uit de notulen van het overleg met het college op 7 mei 2013 
 
 
 
 
1. Jeugdproject Nieuw-Vossemeer 

 
Mevrouw Verhallen vertelt dat de dorpsraad enige tijd geleden heeft kennisgemaakt 
met de nieuwe wijkagent, mevrouw Vissenberg. Die wist te vertellen dat er een project 
in voorbereiding is gericht op de hanggroep van jongeren in en om het dorp en 
bijzonder ook op het drugsgebruik van die groep. Wethouder Van Geel meldt dat het 
gaat om het project “Ben ik in Beeld”. De bedoeling is om dit project – dat gericht is op 
de gehele gemeente - nog voor het begin van de zomervakantie te starten in Nieuw-
Vossemeer. Op basis van het project zal door alle betrokken organisaties en 
instellingen intensieve voorlichting gegeven gaan worden over drugsgebruik aan 
zowel de betreffende jeugd, als aan hun ouders. Ouders zullen ook geïnformeerd 
worden als hun kinderen gesignaleerd worden in of bij de overlastgevende of 
hinderlijke hangjeugd. Waar nodig zullen zij worden gewezen op instanties die hen 
kunnen helpen bij de aanpak van de problemen van hun kinderen op het gebied van 
drugs- en alcoholgebruik.  
Er is gekozen voor een start in Nieuw-Vossemeer vanwege de huidige problematiek in 
het dorp. De burgemeester wijst erop dat het projectplan nog wel definitief vastgesteld 
moet worden door het college en wellicht ook door de gemeenteraad. 
 

2. De JOP 
 

De heer Bosters geeft aan dat in het dorpsblad “Dorpsbelang” aandacht is besteed 
aan de JOP. De dorpsraad is erg gedeprimeerd over de vernielingen die worden 
aangebracht aan de JOP. De dorpsraad meent dat deze JOP op een verkeerde 
locatie staat of, als verplaatsing niet aan de orde kan zijn, beter verlicht moet worden. 
Men vraagt de gemeente om hierover na te denken. 
Wethouder van Geel weet dat er feitelijk niet veel meer over is van de oorspronkelijk 
daar geplaatste JOP. Hij heeft daarover al gesprekken gevoerd met het hoofd van de 
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling. Duidelijk is dat de huidige JOP als voorziening 
niet meer geschikt is voor herplaatsing elders. Voor een nieuwe JOP is geen geld 
beschikbaar. Bovendien vraagt de gemeente zich af of men de gebruikers van de JOP 
moet belonen voor de vele vernielingen door nu op hun verzoek een compleet nieuwe 
JIOP elders te gaan plaatsen. De heer Bosters wijst erop dat de jeugd aanvankelijk 
niet om zo’n dure JOP had gevraagd maar om een zeecontainer, die men dan 
bovendien nog elders geplaatst had willen zien. Als de gemeente nu zou vragen aan 
de dorpsraad of men kan instemmen met verwijdering van de JOP dan zal de 
dorpsraad die instemmen afgeven. Verwijderen van deze JOP kan er echter toe leiden 
dat de groep jongeren die er toch regelmatig rondhangt naar elders verkast en daar 
dan tot hinder of overlast is voor de omgeving. Burgemeester Bolten roept op om het 
jeugdproject “Ben ik in Beeld” een kans te geven. Wellicht dat dit zoveel resultaat 
oplevert dat de nu ervaren hinder en o0verlast sterk wordt gereduceerd. 

 


