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Onderwerp
Jongeren ontmoetingsplaats Dinteloord

Steenbergen; 10 februari 2015

Aan de Raad,
Sinds een aantal jaren is het de ambitie van de gemeente om in elke kern een jongeren
ontmoetingsplaats (hierna te noemen JOP) te realiseren. In alle kernen met uitzondering van Dinteloord
zijn al JOP's gerealiseerd en voorzieningen geplaatst. Om de wens verder in te vullen is in overleg met de
dorpsraad, de politie, bewoners, de jongerenwerkers en niet te vergeten, de jongeren zelf, onderzocht wat
de meest geschikte plaats is voor een JOP in Dinteloord. Met deze raadsmededeling informeren wij u
over ons besluit om de JOP te realiseren in de Witte de Withstraat.
Achtergrond

De JOP is bedoeld voor jongeren in de leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar. Het uitgangspunt is dat jongeren
elkaar niet alleen kunnen ontmoeten, maar ook sportief bezig kunnen zijn met bijvoorbeeld voetbal en
basketbal. Belangrijk is dat een JOP niet alleen een plek is die wordt aangewezen als een
ontmoetingsplaats maar ook zo wordt ingericht. De ontmoetingsplek wordt daarom uitgevoerd in de vorm
van een speelcourt.
Onderzoek naar een geschikte locatie en raadpleging inwoners van Dinteloord

Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke locaties voor de speelcourt in Dinteloord. Vervolgens
zijn de mogelijke locaties nader onderzocht. Bij het onderzoek is gekeken naar de volgende thema's:
sociale controle, veiligheid, bereikbaarheid, inrichting directe omgeving, het bestemmingsplan
(vergunningen), realisatiekosten, toekomstige ontwikkelingen van de locatie, realisatietijd en overige
locatiespecifieke eigenschappen. Uit dit onderzoek kwam het park als meest geschikte locatie naar voren.
De onderzoeksresultaten zijn op 5 november 2014 gepresenteerd aan de inwoners van Dinteloord en er
is gevraagd naar hun mening over de locatie voor de speelcourt. Naar aanleiding van de informatieavond
is van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is eerder aan
u ter kennisname aangeboden. De opmerkingen en reacties die tijdens de informatieavond zijn geuit door
de inwoners van Dinteloord en de zienswijze van de dorpsraad zijn betrokken bij de afweging om te
komen tot een locatiekeuze voor de speelcourt in Dinteloord.
Locatiekeuze

Elke mogelijke locatie heeft voor- en nadelen en voor- en tegenstanders. Dit bleek ook uit de gevoerde
gesprekken met de betrokkenen, tijdens de informatieavond op 5 november 2014 en de zienswijze van de
dorpsraad. Naar aanleiding van de verkregen informatie hebben wij bij de definitieve locatieafweging de
realisatiekosten en benodigde tijd voor de aanleg van de speelcourt minder zwaar laten wegen dan de
overige thema's. Alles overwegende is het college van mening dat de speelcourt het beste in de Witte de
Withstraat gerealiseerd kan worden. Daarom heeft ons college op 10 februari 2015 besloten de procedure
voor de aanleg van de speelcourt in de Witte de Withstraat te Dinteloord te starten. De locatie ligt in het
plangebied Oostgroeneweg - Dinteloord. In het stedenbouwkundig ontwerp is ruimte gereserveerd voor
de realisatie van een JOP in de vorm van een speelcourt.

De exacte locatie van de speelcourt wordt bepaald in overleg met de direct omwonenden. In de bijlage is
de locatie van de te realiseren JOP aangegeven. In de bijlage is ook de mogelijke locatie van een
speelvoorziening voor kinderen tot 10 jaar ingetekend. Deze speelvoorziening komt eruit te zien als een
boot. De definitieve locatie van de speelvoorziening wordt bepaald in overleg met de direct omwonende in
de Witte de Withstraat.
Toezicht op de locatie

De jongerenwerker zal regelmatig toezicht houden op de locatie om overlast te voorkomen. Wanneer de
bewoners ondanks de goede afspraken met de politie en jongerenwerkers toch overlast ervaren, zullen
wij met de bewoners in gesprek treden en samen een oplossing zoeken.
Plaatsing speelcourt

In de huidige planning is opgenomen dat de speelcourt in december 2015 geplaatst kan worden.
Aanvankelijk was plaatsing in mei 2015 voorzien. Gezien de benodigde terrein aanpassingen op deze
locatie en de voorbereiding hiervan, is de aanleg van de speelcourt doorgeschoven naar december 2015.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers
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