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Motie vreemd aan de orde van de dag
Aanwijzing jongeren Ontmoetingsplaats openbaar gebied Stichtse Vecht
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen in Breukelen op 26 april 2016,
Constateert dat:
- bewoners van Hoefijzer, Wallestein en Oosterklip in Loenen aan de Vecht onlangs, op 15 februari jl,
door de gemeente zijn geïnformerd over plannen inzake het realiseren van een Jongeren
Ontmoetingsplek in de directe nabijheid van hun woningen en tuinen
- die beoogde Jongeren Ontmoetingsplek daarom in strijd is met een verantwoorde invulling van de
openbare ruimte langs de rondweg Hoefijzer en Park Leeuwendijk
- de bewoners van mening zijn dat de beoogde plaats op een te kleine afstand Iigt, nauwelijks 15 meter,
van hun woningen en tuinen in de directe omgeving van die Jongeren Ontmoetingsplek
Constateert verder:
- Dat Iandelijk een cirkel van minimaal 50 meter rondom woningen wordt gehanteerd voor een Jongeren
Ontmoetingsplek om onaanvaardbare geluidsoverlast van bijvoorbeeld aan en afrijdende scooters,
muziek, ruzies, etc. te voorkomen.
- Dat een afstand van nog geen 15 meter een aantasting is van woongenot en privacy van direct
aanwonenden.
- Dat er bij de bewoners van voornoemde adressen, vanwege de te kleine afstand tot woningen en tuinen,
geen draagvlak is voor het voornemen van het College om aan de weg Hoefijzer en Park Leeuwendijk
een Jongeren Ontmoetingsplaa| in welke vorm dan ook te realiseren
Besluit het college op te dragen:
- Geen (extra) bankjes te plaatsen in de directe omgeving van de bewoning en tuinen langs Hoefijzer,
Park Leeuwendijk, onder welke noemer dan ook, daar het feitelijk om een (verkapte) Jongeren
Ontmoetingsplaats gaat. Zeker, omdat de gemeente en de jongeren al uitgebreid gesproken hebben over
de betreffende plaatsen.
Bij het bepalen van een Jongeren Ontmoetingsplaats een cirkel van mini aal 50 meter vanaf bewoning
in acht te nemen, waar dan ook in Stichtse Vecht.
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