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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de heer Otten
(jongerenwerker in Velserbroek voor Stichting Welzijn Velsen). Hij verteld dat het nu
een jaar geleden is dat de jongeren een wijkinitiatief hebben ingediend en hoopt dat
er spoedig groen licht gegeven kan worden. Zijn gehele inspreekreactie is bijgevoegd
bij dit verslag. Op de gestelde vragen antwoordt hij dat er altijd omwonenden zijn die
tegen een ontmoetingsplek zijn en overlast verwachten. Momenteel zijn er 4
hangplekken in deze omgeving. Door één Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) te
creëren is het beter controleerbaar. Het is belangrijk dat zowel politie als
jongerenwerkers met de jongeren in contact blijven en wijzen op hun
verantwoordelijkheden.
De heer Van Koten (SP) vindt de locatie aan de Valckenhoeflaan een ideale plek
voor een JOP en ondersteunt het initiatief. Er dienen passende afspraken gemaakt te
worden en toezicht houden is belangrijk.
De heer Hendriks (PvdA) vindt dat het aanspreken van de jongeren op de eigen
verantwoordelijkheden, waaronder het schoonhouden, een nadrukkelijke voorwaarde
is. Net als voldoende toezicht. Hij spreekt de voorkeur uit dat wanneer de JOP niet
meer nodig is de locatie weer wordt geclassificeerd als de huidige situatie.
De heer Bok (Velsen Lokaal) wil weten wat er gebeurt met de rest van het groen en
wat er met de locatie gebeurt als hangplek eventueel weer weg gaat. Hij uit de
bezorgdheid dat deze wijziging van classificatie niet aanleiding moet zijn om dit
veelvuldig te gaan wijzigen.
De heer Sintenie (CDA) is voorstander van dit project. Eén ontmoetingsplek zorgt
voor meer sociaal toezicht. De fractie steunt het voorstel.
Mevrouw Remkes (ChristenUnie) steunt het voorstel mits voldoende controle en
toezicht.
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Mevrouw Broek (LGV) vindt het schoonhouden van de ontmoetingsplek van groot
belang. Is het mogelijk om de plek afsluitbaar te maken zodat deze op bepaalde uren
geopend is? De fractie staat positief tegenover het voorstel.
Mevrouw Zorgdrager (D66V) geeft aan dat het belangrijk is om de JOP goed in te
richten en controle op te voeren. Dusdanig dat het verkeer er ook geen hinder van
ondervindt. Mocht de JOP ooit verdwijnen dient het groen weer terug geplaatst te
worden. Er zijn nu 4 hangplekken en dat wordt er nu één. Zij vraagt zich af of het
samenkomen van verschillende groepen jongeren op één JOP geen problemen
oplevert. De fractie staat wel positief tegenover het voorstel.
De heer De Bruijn (VVD) heeft los van het groen twijfels over het project zelf. Na de
reactie van de heer Otten heeft hij er wel een beter gevoel over. Hij vraagt zich ook
af of de vier verschillende groepen op één locatie wel met elkaar kunnen opschieten.
Controle en handhaven is belangrijk. De fractie steunt het voorgestelde besluit.
Mevrouw Reda (Groen Links) geeft aan dat een ontmoetingsplek belangrijk is voor
jongeren. Groen is ook belangrijk en ze wil weten om hoeveel vierkante meter het
gaat. Onder voorbehoud gaat de fractie akkoord met het voorstel.
De portefeuillehouder mevrouw Baerveldt biedt excuses aan dat het proces zo lang
duurt. Zij erkent dat het niet helemaal goed is gegaan waardoor de het zoveel tijd
heeft gekost. Zij heeft er vertrouwen in dat het nu voorspoediger zal gaan. Het
groenbeleidsplan is vrij vers en het is even zoeken hoe ermee om te gaan en waar
een hangplek onder valt. In dit geval gaat het niet om tuinmeubilair maar om een
container/gebouw waar een bouwvergunning voor nodig is. De precieze tekening
voor het bouwwerk is nog niet af. Het moet een plek worden met beschutting tegen
wind en regen. Daarbij is het niet de bedoeling dat het bouwwerk afgesloten kan
worden. De oppervlakte is 6x2 meter. Maar eerst dient de locatie gewijzigd te worden
van ‘te behouden groen met compensatieregeling’ in ‘niet te behouden groen’. Zij
merkt dat de jongeren goed aanspreekbaar zijn en het fijn vinden om betrokken te
worden. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe de JOP schoon te
houden maar ook te bespreken waar de prullenbakken moeten worden geplaatst.
Zorg is natuurlijk ook dat er geen overlast voor omwonenden is. Passende afspraken
worden daarom gemaakt. Mocht de JOP weggehaald worden dan kan de locatie
eventueel weer de huidige classificatie krijgen. De Raad zal daar dan weer over
moeten beslissen. Ze geeft nogmaals aan dat ze het betreurt dat het zo lang duurt.
Er is nu geen mogelijkheid om het proces te versnellen.
De voorzitter inventariseert en concludeert dat het voorstel besluitrijp is voor 19
januari. Zij sluit de vergadering.
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