
                             

Schriftelijke vragen ex art. 45 RvO 

Betreft: Bouwvergunningen Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) in Wijk 5  

 

Geacht College,  
  
Sinds enkele maanden heerst er een negatieve stemming rond enkele Jongerenontmoetingsplaatsen 
(JOP’s) in Wijk5/Colmschate. Bij de JOP Indianendorp/Oostriklaan is er sprake van overmatige overlast 
bij bewoners en een zoeklocatie voor een te bouwen JOP op Colmschate Zuid zorgt voor ongerustheid 
en weerstand bij bewoners in dat wijkdeel.  
  
Gezien de situatie rondom de JOP’s is het dan ook des te belangrijk dat mensen goed geïnformeerd 
worden en dat afspraken en procedures nauwkeurig nageleefd worden. De fracties hebben echter 
opgemerkt dat procedures rondom bouwvergunningen voor een tweetal bestaande JOP’s 
(Doornenburg en Indianendorp) mogelijk niet volgens de regels zijn afgehandeld en bovendien een 
bezwaarprocedure midden in de vakantieperiode kenden.  
  
De fracties van D66, PvdA, VVD en ADB vinden plekken voor jongeren in de wijk van groot belang. 
Draagvlak onder bewoners voor JOP’s op gekozen locaties is dan essentieel. Daarvoor is het niet 
alleen belangrijk dat afspraken rond handhaving bij overlast nagekomen worden maar ook dat regels 
en procedures door de gemeente nageleefd worden. 
Onverstandig omgaan met regels en procedures door de gemeente is dan slecht voor het vertrouwen 
van burgers in diezelfde gemeente, zeker gezien de gevoeligheid die er al bestaat bij deze JOP’s.  
  
Gezien het voorgaande hebben de fracties van D66, PvdA, VVD en ADB de volgende vragen aan 
het College van B&W: 
  

1.   Heeft u kennisgenomen van de ophef rondom de vergunningverlening bij de JOP’s op 
Doornenburg en Indianendorp? 
  

2.   a. Is het correct dat de JOP Doornenburg al enige tijd gereed is (incl. overkapping) en dat de 
JOP Indianendorp begin mei in gebruik is genomen na voltooiing van de overkapping, terwijl de 
aanvraag voor een bouwvergunning voor beide locaties per 15 juni is aangevraagd door de 
gemeente (en toegekend per 21 juli)? 
b. Zo ja, waarom heeft er zoveel tijd tussen de definitieve voltooiing van de JOP’s en de 
vereiste vergunningaanvraag gezeten?  
c. Heeft dit niet tot gevolg gehad dat de JOP’s enige tijd illegaal zijn geweest? 
d. Zo ja, bent u met ons eens dat dit een onverstandige werkwijze is?  
  

3.   Indien de vergunningaanvraag en de plaatsing wel conform de regelgeving heeft 
plaatsgevonden, is het College dan met ons van mening dat het eveneens onverstandig en niet 
conform de goede gewoonte om inspraakprocedures niet tijdens vakantieperiodes te laten 
vallen (afloop termijn 23 augustus)? ?  
Hoe gaat u hier mee om richting betrokkenen die door deze termijn overvallen werden?  

  
Met vriendelijke groet, 

Patrick Sonneveldt 

D66 

Rob de Geest  

PvdA  

Hennie Eltink  

VVD 

Bram Emens 

ADB 

          


