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Gemeente onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor een 

Jeugdontmoetingsplaats in Hoevelaken 
 

In de omgeving van de Middelaarseweg in Hoevelaken zijn de afgelopen maanden de 

ervaringen met de Jeugdontmoetingsplaats (JOP) onderzocht. Rondom de JOP ervaren 

omwonenden soms overlast. De gemeente gaat daarom andere mogelijkheden voor een 

Jeugdontmoetingsplaats onderzoeken. 

 

De JOP staat vanaf februari 2020 aan de Middelaarseweg in Hoevelaken. De JOP is een overdekte 

zitplaats in de vorm van een container, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Sinds de JOP op 

deze plek staat, zijn er positieve én negatieve ervaringen. De gemeente heeft daarom de ervaringen 

en geluidsbelasting (hoeveel geluid komt er vanuit de JOP) onderzocht. Het onderzoek bestond uit 

een enquête in de wijk, een geluidsonderzoek, een enquête bij de politie en het jongerenwerk, en 

gesprekken met jongeren.  

 

De uitkomsten van het onderzoek laten een wisselend beeld zien. Veel inwoners zijn enthousiast over 

de mogelijkheid voor jongeren om bij elkaar te komen. Van de omwonenden ervaart 35% overlast van 

de JOP, 50% geeft aan geen of weinig overlast te ervaren. Het geluidsonderzoek laat zien dat er op 

sommige momenten meer geluid vanuit de JOP komt dan gemiddeld. De geluiden uit de omgeving, 

bijvoorbeeld verkeer, overstemmen dit nog wel regelmatig.   

 

De gemeente heeft besloten om de container van de huidige plek weg te halen. Wethouder 

Aboyaakoub-Akkouh: “Voor ons staat voorop dat jongeren de ruimte moeten hebben om elkaar te 

ontmoeten, en dat ze hierover mogen meedenken. De container zorgt helaas voor teveel overlast, 

vaak onbedoeld. We gaan samen met onze jeugd verder kijken wat een passende plek en vorm is om 

bij elkaar te komen.” 

 

De gemeente haalt de container uiterlijk begin maart weg van de plek waar hij nu staat. Ondertussen 

kijken de gemeente, politie en jongerenwerk al naar andere ideeën en mogelijkheden voor een JOP.   

  

 
 

 

p e r s b e r i c h t  


