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chillplek voor jongeren Den Dolder

Geachte heer, mevrouw,
In 2016 nodigde de gemeente Zeist inwoners uit om mee te doen met de Z-battle en ideeën aan te dragen
voor onze samenleving. Eén van de winnende ideeën was het initiatief van een aantal Dolderse jongeren om
een ‘chillplek’ te realiseren voor jongeren in Den Dolder.
In de afgelopen twee jaar hebben de jongeren met steun van de gemeente en Meander Omnium gezocht
naar een geschikte locatie om de chillplek te realiseren. Draagvlak is bij het vinden van die locatie cruciaal.
Diverse plekken zijn bekeken en er zijn gesprekken gevoerd met omwonenden. Op verschillende manieren
is geprobeerd om te komen tot een gedragen realisatie.
Uit die zoektocht is gebleken dat er in de Dolderse samenleving op dit moment geen krachten bestaan om
samen de realisatie van een chillplek mogelijk te maken. De vrees voor overlast en onvoldoende vertrouwen
in het voorkomen daarvan speelt hierin een belangrijke rol. Dit heeft er toe geleid dat het College besloten
heeft om de zoektocht naar een geschikte locatie stop te zetten.
We hebben dit resultaat besproken met de initiatiefnemers van de chillplek: de jongeren die in 2016 met hun
idee de Z-battle wonnen.
Een aantal van u heeft persoonlijk gereageerd op de (inmiddels ingetrokken) omgevingsvergunning voor een
chillplek op de parkeerplaats aan Willem Arntszlaan. Wij hebben u daarbij toegezegd u te zullen informeren
over het vervolg. Dat doen wij nu via deze brief.
Natuurlijk blijven wij openstaan voor bewonersinitiatieven. Wij zien onder de inwoners van Den Dolder veel
creativiteit en energie, ook bij de jongere generatie. Wanneer vanuit die energie en creativiteit een gedragen
initiatief ontstaat om in Den Dolder samen iets moois te realiseren voor de jongeren, zullen wij op dat
moment daarover graag met u meedenken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
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