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Aan de bewoners van De Steeg
 

We zijn er uit! Er komt een Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Hoofdstraat 3 

in De Steeg op het grasveld naast het gemeentehuis. Dat heeft het college van 

b&w besloten. Direct na het verlenen van de vergunning wordt de JOP geplaatst. 

In deze brief informeren wij u waarom het college dit besluit genomen heeft en 

hoe de verdere procedures verlopen.

Wat is er vanaf november gebeurd?
De jongeren hebben op 21 november 2014 samen met de belangengemeenschap en de 
gemeente een bewonersbijeenkomst over de JOP georganiseerd in de kerk op Steeg.  
De voorgestelde locaties waren de Parkweg, trapveldje van Aldeburglaan/Ursula van  
Raesfeltlaan, en het grasveld bij de woonboten. Die avond werden de plus- en minpunten 
per locatie besproken. De boodschap van het dorp was dat iedereen de jongeren een JOP 
gunt, alleen niet dicht bij woonhuizen en het liefst aan de rand van het dorp. Het werd 
moeilijk om een keuze te maken. 
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Door een aantal bewoners is toen een alternatief aangedragen voor een JOP op het gras-
veld of op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Dat heeft de gemeente onderzocht op 
haalbaarheid. Als u het b&w voorstel wilt lezen, kunt u dat vanaf 23 april downloaden op 
www.rheden.nl/bis trefwoord: b&w besluiten.

Voordelen locatie
Het voordeel van deze locatie is dat deze tegemoet komt aan de wensen van de jongeren én 
de bewoners van De Steeg: namelijk niet te dicht bij woonhuizen, want die staan daar niet. 
De kans op geluidsoverlast is dus nihil en ook kijkt niemand direct op de JOP. Een nadeel 
kan zijn dat er minder toezicht en sociale controle is. Maar daar hebben de jongeren iets  
op bedacht! 

Gedragsregels
De jongeren willen samen met de bewoners en de gemeente, gedrags- en toezicht-
regels afspreken om overlast tot een minimum te beperken. U wordt daar nog over 
geïnformeerd. Als u wilt meedenken met de jongeren over deze regels kunt u zich aan-
melden bij e.sommers@rheden.nl

Hoe ziet de JOP er uit?
De jongeren en een aantal Steegse bewo-
ners hebben opnieuw naar het ontwerp van 
de JOP gekeken. In plaats van de omstre-
den zeecontainers komt er nu een eigen-
tijdser ontwerp dat opener van karakter is 
en beter past in de omgeving. Op de  foto 
krijgt u een idee hoe de JOP er uit gaat zien. 
De JOP in De Steeg wordt alleen vierkant  
(5 bij 5 m) in plaats van rond. 

Procedure vergunningverlening Hoofdstraat 3
De gemeente heeft acht weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen.  
De bekendmaking van de vergunningverlening komt in het huis-aan-huisblad de Regio- 
bode te staan. Vanaf die datum hebt u nog zes weken om eventueel bezwaar te maken.  
Als de vergunning is afgerond wordt de JOP geplaatst. Tegelijkertijd start de gemeente een 
procedure om de JOP definitief in het bestemmingsplan op te nemen. 
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Tot slot
Het college heeft gemerkt dat er veel tegenstanders waren voor het plaatsen van een  
JOP midden in het dorp. Vervolgens zijn er allerlei alternatieven de revue gepasseerd, 
maar bij alle voorstellen waren er voor- en nadelen en zouden er altijd verliezers zijn. 
Daarom hebben we goed geluisterd naar de bewoners, de belangengemeenschap en  
de jongeren. We hebben geprobeerd een zorgvuldige weg te bewandelen, rekening  
houdend met ieders wensen. Dat heeft uiteindelijk tot het beste alternatief geleid:  
een JOP op het grasveld naast het gemeentehuis. 

Info
Hebt u verder nog vragen? U kunt bellen met de gemeente 026-4976911 en vragen naar 
Mw. E. Sommers.

Namens het college van b&w,
Wethouder Constans Pos




