Verslag 15 december Den Dolder chillplek Den Dolder hoekje Dolderseweg/Pleineslaan/N238
Aanwezig: Ongeveer 20 inwoners en 8 jongeren. Bülent Isik, Marita van de Koevering, Huib Aapkes,
Sjoukje Stuurman en Farid Bouchikhi (jongerenwerker van MeanderOmnium)
De bijeenkomst heeft als doel met elkaar te kijken onder welke voorwaarden er op deze plek (hoekje
Dolderseweg/Pleineslaan/provinciale weg N238) voor jongeren een chillplek gecreëerd kan worden.
Uitgenodigd zijn de direct belanghebbenden (6 huishoudens). Tijdens de avond zijn ook andere
adressen aanwezig.
Dit is door de gemeente als een geschikte plek gekozen omdat:
-De jongeren zijn zichtbaar vanaf de openbare weg (sociale veiligheid)
-Het is te voet en per fiets bereikbaar (bereikbaarheid)
-Het ligt op een relatief grote afstand van de omringende woningen
Voorafgaand aan deze bijeenkomst is op meerdere locaties geprobeerd een chillplek te realiseren. De
zoektocht is met het winnen van de Z-battle door de jongeren gestart bij het DOSC-terrein (oa
afgewezen door bedreigende aanwezigheid bij fietspad). Ook naar de Torteltuin (oa te dicht op
bewoning) en de locatie bij Fornheselaan (niet sociaal veilig genoeg) is gekeken. Daarom is door het
bestuur beoogde locatie gekozen. Er is toestemming van Provincie Utrecht (eigenaar van deze grond).
Voorwaarden die wijkmanager Bülent Isik bereid is toe te zeggen:
-Als inwoner politie belt, dan komt de politie ook. Meldingen die binnenkomen bij wijkagent worden
opgepakt.
-Er komt dagelijkse controle bij de chillplek.
-Drinken van alcohol is niet toestaan.
-Geluidsoverlast is niet toegestaan.
-Vervuiling en vernieling is niet toegestaan
-Patiënten Altrecht mogen geen gebruik maken van deze voorziening.
-Na 12 maanden komt er een evaluatie.
Als jongeren zich niet aan deze afspraken houden, gaat de chillplek weg.
Omwonenden geven aan het belangrijk te vinden dat er een plek komt voor de jongeren in Den
Dolder, maar kunnen zich niet vinden in de procedure die zij als oneerlijk ervaren. Omwonenden
DOSC-terrein en Fornheselaan hebben in een participatietraject geprotesteerd tegen de komst en
daardoor is verder gekeken naar andere locaties. Omwonenden geven aan dat zij deze kans niet
krijgen; de spelregels zijn volgens hen veranderd en dit zien zij als niet democratisch en niet
acceptabel. Ze kunnen zich daardoor niet in de procedure vinden en zijn daardoor niet bereid de
chillplek een kans te geven.
Daarnaast geven omwonenden aan niet te verwachten overlast te ervaren van de jongeren die deze
avond aanwezig zijn maar van de zogenaamde ‘rotte appels’ die er ook zijn. Bülent schetst hierbij
werkmethode die hij ook bij een vorige gemeente succesvol heeft toegepast en ook in Den Dolder wil
e
e
gebruiken (1 keer overlast: brief naar ouders, 2 keer overlast: jongere met ouders naar politiebureau,
e
3 keer plan van aanpak met politie).
Jongeren geven aan vooral een eigen plek te willen. Ze chillen nu bij De Kameel (maar kunnen daar
niet elke dag terecht) en op het DOSC-terrein. Hun voorkeur heeft het DOSC-terrein maar dan niet op
de huidige afgelegen plek. Ook geven ze aan het nu in de winter fijn te vinden binnen te zitten in De
Kameel.
Omwonenden stellen voor opnieuw naar procedure te kijken. Volgens hen wil Den Dolder een chillplek
maar op een eerlijke manier gekozen. Naar alle mogelijke plekken moet tegelijkertijd worden gekeken
waarna een objectieve keuze gemaakt moet worden. Omwonenden stellen voor naast beoogde
locatie, DOSC-terrein, Fornheselaan, Torteltuin ook de binnenlocaties De Kameel en een ruimte in de
Maria Christinakerk mee te nemen. Betrek belangenvereniging qua proces (niet inhoud) hierbij. Qua
uiterlijk van de chillplek ziet men liever een container ivm geluidsoverlast dan een soort bushalte.
Er is afgesproken dat er eerst door de gemeente met de omwonenden wordt gecommuniceerd
voordat er verdere stappen worden genomen.

