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Marga Vermue, Arno Wouters (gemeente Borsele); Ruud de Jonge (Politie); Joeri Steketee, 
Marijn van Dijk, Jonathan Abadie, Marcel Dekker, Camiel Hendrikx, Frank Borst (JOP 
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Hans van Dam (Voorzitter). Peter Michielse, Ko van de Weele, Dies Hage (Dorpsraad); 
Harmen van der Werf (PZC) 
 
19.45  
Hans van Dam heet de aanwezigen namens de dorpsraad welkom en geeft kort aan waarom 
de dorpsraad vond dat deze avond nodig was. Het is de bedoeling dat we na een 
inventarisatie van de positieve en negatieve gedachten over het JOP een aantal hoofdpunten 
boven tafel krijgen die we gezamenlijk bespreken. 
 
Er wordt gestart met een voorstel ronde om zodat iedereen weet wie met wat voor motivatie 
aan tafel zit.  
 
De dorpsraad deelt Post-it vellen en pennen uit waarop iedereen de positieve en negatieve 
gedachten over het JOP opschrijft. Deze velletjes waarop steeds een punt staat worden 
allemaal op een bord geplaatst en gegroepeerd. De gegroepeerde punten worden vervolgens 
even summier besproken en waar nodig wat verduidelijkt. 
 
De punten worden vervolgens groepsgewijs besproken: 
Nut en noodzaak 
De dorpsraad geeft aan dat de JOP voorziet in een behoefte en dat weghalen op dit moment 
geen optie is. Het probleem zit hem in de randzaken die de laatste tijd rondom de JOP 
spelen. Weghalen van de JOP zorgt ervoor dat de jongeren op andere plaatsen in het dorp 
verzamelen en zullen daar voor dezelfde overlast zorgen.  
 
Locatie JOP: 
Een aantal aanwezigen vindt de locatie van de JOP containers een punt van aandacht. René 
Vader geeft aan dat het mogelijk is door het JOP te verplaatsen naar een makkelijker te  
controleren plaats het gedrag positief te beïnvloeden. Als de politie niet naar het JOP toe 
moet maar er af en toe langs rijdt is het JOP voor de politie makkelijker te benaderen. 
Hierdoor kan gemakkelijker een gesprek tussen jeugd en politie kan plaatsvinden zonder dat 
hier wat negatiefs aan vooraf gegaan is. Arno Wouters geeft aan dat de plaats niet het 
probleem is maar het gedrag. Verplaatsen lost dit probleem niet op. Na wat discussie wordt 
geconcludeerd dat de huidige plek moet worden gehandhaafd. 
 
Aankleding JOP 
Een vaak gehoord argument is dat het JOP er niet uitziet. Het is smerig etc… de jongeren 
geven aan dat ze de laatste weken druk bezig zijn met het opknappen van de JOP en naaste 
omgeving. Dit wordt onderschreven door de aanwezigen. De laatste brand heeft de JOP 
containers geen goed gedaan. Er wordt door de jongeren gepleit voor elektriciteit en 
verlichting. De wethouder geeft aan dat als de jongeren aantonen zich over een langere 
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periode verantwoordelijk te kunnen gedragen ze zal proberen te zorgen dat er in het najaar 
verlichting bij de JOP wordt geplaatst. Er zullen verder geen elektrische voorziening worden 
aangelegd. De jongeren moeten zelf eerst de container schilderen voordat dak en vloer 
worden gerepareerd. Na de schilderwerkzaamheden waarvoor de jongeren het initiatief 
moeten nemen zal de dorpsraad in overleg met jongeren en gemeente inventariseren wat en 
door wie er moet gebeuren. De jongeren zullen contact met de buitendienst (Jan Karelse) 
opnemen voor de verf voor het JOP. De zichtkanten worden groen geschilderd. Over de 
kleuren aan de kant van het plein beslissen de jongeren zelf. 
 
 
Regels 
Het blijkt dat de huidige regels door verschillende partijen soms anders worden uitgelegd. 
Daarom worden een paar aanvullende afspraken gemaakt over het gedrag in en om de JOP 
- Vuurtje stoken:  
Er wordt niet meer gestookt in en om de JOP. Dat betekent geen open vuur ook niet tegen 
kou, voor verlichting of tijdens het opruimen. 
- Scooter en Auto’s:  
Auto's zijn niet toegestaan in het bos, Scooters moeten voorzichtig rijden en rekening 
houden met de andere inwoners (kinderen en ouderen) De remmers ter hoogte van de 
sportkantine/tennis staan er niet voor niets.   
- Drank: 
 Geen sterke drank in en om de JOP en flessen opruimen. Pas op met glasscherven rondom 
de JOP er lopen wel eens kinderen en honden. 
- Opruimen: 
Troep rondom de JOP opruimen.  
 
Gedrag 
Het blijkt dat er veel al dan niet terechte verhalen rondwaren over de jongeren rondom de 
JOP. Er worden een paar voorbeelden gegeven van bedreiging, vondst van injectienaalden 
etc. Hierover volgt een kleine discussie. Een aantal punten is volgens de jongeren niet waar 
of ligt aan een groep jongeren van buiten het dorp. Voor de tegenstanders van de JOP 
maakt het niet uit aan wie het ligt. Als anderen zich niet aan de regels houden is het wel de 
bedoeling ze hierop aan te spreken. Het zou er anders toe kunnen leiden dat gedrag van 
buitenstaanders leidt tot weghalen van de JOP.  
 
Wees je bewust van de impact van je gedrag op anderen. Houdt er rekening mee dat een 
groep jongeren (zelfs zonder dat ze iets doen) een bepaald gevoel geeft bij mensen die er 
langslopen. Sommige mensen voelen zich onveilig andere mensen ergeren zich eraan.  
 
Skate-voorziening 
Als laatste wordt nog even over de skate voorziening gesproken. Besloten wordt dat de 
gemeente deze opslaat om t.z.t. op een andere locatie in het dorp te plaatsen. De 
voorziening is wel degelijk gewenst maar de locatie blijkt ongeschikt. Naar een nieuwe 
locatie wordt gezocht.  
 
Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar positieve 
inbreng. We gaan er vanuit dat de jongeren de verantwoordelijkheid aankunnen en dat het 
JOP een vanzelfsprekendheid wordt in Nieuwdorp. 


