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Nieuwe locatie jongerenontmoetingsplek (JOP)
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Beste inwoner van Ten Boer,
Met mijn brief van 4 december jl. nodigde ik u uit om met ons mee te denken over een
nieuwe locatie voor een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Ten Boer.
Via de kaart op de website www.gemeente.groningen.nl/joptenboer, per mail en per
post zijn er in totaal 83 reacties ontvangen. Iedereen die de moeite heeft genomen om
met ons mee te denken: hartelijk dank daarvoor!
Hierbij informeer ik u graag over het vervolg.
Op het kaartje is te zien welke
locaties door u zijn
voorgedragen als nieuwe
locatie voor een JOP. Alle
suggesties zijn door ons
getoetst aan de
uitgangspunten, zoals we die
hebben opgesomd in de brief
van 4 december jl.

Hoewel meerdere plekken in principe geschikt zijn, springt de locatie op de
skeelerbaan er het meest positief uit. Centraal, voldoende afstand tot woningen,
genoeg ruimte en goed bereikbaar. Daarnaast is deze locatie het meest aangedragen en
zijn jongeren ook positief over de locatie naast de skeelerbaan.
Een eerste verkenning ter plekke leert dat de groenstrook ten zuiden van de
skeelerbaan voldoende groot is om de faciliteiten van de huidige jeugdontmoetings-

plek (2 zeecontainers) te herplaatsen. In overleg met betrokkenen wordt de komende
tijd een inrichtingsvoorstel voor deze locatie nader uitgewerkt.
Voor deze locatie moet een ruimtelijke procedure worden gevolgd, maar dat geldt ook
voor alle andere locaties. Vervolgens dient hier een omgevingsvergunning voor
afgegeven te worden. Er bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
Zoals het er nu naar uit ziet, kan de nieuwe JOP vóór 1 juli a.s. worden gerealiseerd.
Via de website houden we u op de hoogte.
Ik zeg u nogmaals hartelijk dank voor de genomen moeite. Ik ben ervan overtuigd dat
de nieuwe locatie voor een JOP op een breed draagvlak mag rekenen onder de
inwoners van Ten Boer.
Met vriendelijke groet,

Inge Jongman,
dorpswethouder

