
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Laura van Harmelen, D66 

Datum indiening: 26 mei 2018 

Datum antwoord: 25 juni 2018 

Onderwerp: Verbreding participatie jongerenontmoetingsplekken Keverdijk 

 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 23 mei ’18 heeft het GDP vragen gesteld over de Jongerenontmoetingsplekken (JOPs) in de wijk 
Keverdijk in Naarden. Hierbij is bevestigd dat de volkstuindersvereniging niet in het voortraject meegenomen is. De 
vereniging zal vanaf nu meegenomen worden. D66 heeft signalen ontvangen dat ook bewoners in de omliggende (dus alle 
niet direct aanliggende) straten onvoldoende meegenomen zijn en ook de uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst op 22 mei 
niet hebben ontvangen. Voor deze bewoners geldt dat zij ook mogelijk belanghebbenden zijn bij de realisatie van een JOP in 
de wijk. 
 
Vraag 1 
Herkent het college het beeld dat geschetst wordt, waarbij ook de omliggende straten (naast de aanliggende straten) 
belanghebbenden zijn en mogelijk eveneens overlast kunnen ervaren? 
 
Antwoord 
Het college gaat er vanuit dat met name  de aanliggende straten overlast kunnen ervaren die direct afkomstig is van de JOP 
zelf. Dit geldt ook voor delen van de zijstraten en ook deze bewoners zijn daarom uitgenodigd op de bewonersavond. De 
straten naast de aanliggende straten bevinden zich op een dusdanige afstand van de JOP’s en bevinden zich achter dusdanig 
veel gebouwen dat de kans klein is dat men daar overlast ervaart die direct afkomstig is van de JOP.  
 
 
Vraag 2 
Ziet het college kans om de bewonersgroep die participeert te vergroten, zodat niet alleen de aanliggende straten 
meegenomen worden? 
 
 
Antwoord 
Het college heeft niet alleen de aanliggende straten geraadpleegd, maar ook delen van de zijstraten zijn geraadpleegd. De 
huidige omvang van de participatie is erop gericht om zo goed mogelijk te luisteren naar de meningen van de bewoners die 
direct belanghebbend zijn en de grootste kans hebben om mogelijkerwijs overlast te ervaren. Het vergroten van de groep 
bewoners die participeert  geeft het college enerzijds een breder zicht op meer diverse belangen en invalshoeken. Anderzijds 
kan het vergroten van de groep participerende bewoners het moeilijker maken voor het college om de direct 
belanghebbenden te horen. Het college neemt het vergroten van de groep inwoners die participeert en het verlengen van het 
participatieproces serieus in overweging bij het te nemen besluit. Daarnaast heeft het college de groep bewoners die de 
petitie heeft aangereikt uitgenodigd om alternatieve locaties voor een JOP voor 26 juni 2018 aan het college aan te reiken. 
 
 
 


