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15 december 2014
Terugkoppeling vraag van Tiffany Bosma m.b.t. een plek voor jongeren in IJmuiden

Op 28 oktober jl. heeft Tiffany Bosma een email geschreven aan de gemeenteraad om aandacht te vragen
voor een plek voor jongeren, centraal in IJmuiden, met verlichting en het liefst in de buurt van de Maasstraat.
Achtergrond
In een eerste reactie op bovenstaand verzoek, heeft de gemeentelijke relatiemanager Rob Plessius, Tiffany
in een email aangegeven dat er speciaal voor haar en haar vrienden al een
Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) centraal in IJmuiden is neergezet. Deze locatie ligt aan het plein 1945
op het grasveld naast het beursgebouw en is voorzien van een bushokje waar je droog onder kan zitten en
waar jongeren niet direct worden aangehouden als ze zich netjes aan de fatsoennormen en gedragsregels
houden.
Het aanbrengen van verlichting ten behoeve van een locatie waar jongeren bij elkaar willen komen in de
wijk, is niet vanzelf sprekend omdat dit door bewoners als een facilitering voor de jongeren wordt gezien
waarbij de bewoners niet betrokken zijn geweest en ook niet om hebben gevraagd.
Andere locaties waar jongeren bij elkaar komen en die niet door de gemeente Velsen zijn aangewezen als
JOP’s, zullen altijd snel als overlastlocatie worden gemeld door bewoners. Ook wordt daardoor vaak
gecontroleerd door politie en team Handhaving waarbij regelmatig om legitimatie wordt gevraagd.
Contact met Tiffany
De jongerenwerker van IJmuiden probeert in contact te komen met Tiffany om gezamenlijk op zoek te gaan
naar andere mogelijkheden om in een fijne omgeving samen met vrienden bij elkaar te komen.
Tot op heden is er nog geen contact geweest tussen Tiffany en de jongerenwerker. Tiffany woont op een
kamer boven haar school (het Maritiem College Velsen). Zij gebruikt haar e-mailadres van school maar heeft
tot nu toe niet gereageerd op zowel de eerste als de tweede email van de relatiemanager, waarin hij
aangeeft dat jongerenwerker Andres Kiekens naar haar op zoek is. Helaas is er geen telefoonnummer van
Tiffany bekend.

