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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Al een lange tijd vraagt de Albrandswaardse jeugd om een eigen plek. Een eigen plek 
in de buitenruimte waar zij de mogelijkheid hebben droog en beschut te staan en 
kunnen ontspannen. Sinds het verdwijnen van de JOP (jongerenontmoetingsplek) aan 
de Schroeder van de Kolklaan in 2009 bestaat zowel vanuit de jeugd als ‘oudere’ 
inwoners van Albrandswaard behoefte aan een nieuwe plek voor de overkapping.  
Het is niet eenvoudig een geschikte plek te vinden. Naast de beperking van 
bestemmingsplannen, veiligheidszones, zichtlijnen of de nabijheid van bebouwing is 
vooral het krijgen van draagvlak een grote uitdaging. 
 
Na een lange zoektocht, waarbij de jeugd, het wijkforum Plan Landweg - Kasteeltuin, 
de Klankbordgroep Polder Albrandswaard en voetbalverenigingen PSV Poortugaal en 
VV Oude Maas zijn betrokken, is een nieuwe locatie gevonden: aan de 
Albrandswaardseweg ter hoogte van de ingang van de sportvelden. De precieze 
locatie staat op bijgaande tekening aangegeven. Mede gezien de gepaste afstand van 
de locatie tot omwonenden, de goede bereikbaarheid voor jeugd uit zowel Poortugaal 
als Rhoon en de mogelijkheden voor sociale controle is dit een geschikte plek voor een 
JOP.  
De betrokken partijen hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de zoektocht 
naar deze nieuwe locatie. 
 
Inmiddels hebben wij besloten de JOP op de voorgestelde locatie te plaatsen. De 
omwonenden in de omgeving zijn hier inmiddels per brief van op de hoogte gesteld. 
Ook zijn de Klankbordgroep Polder Albrandswaard, de voetbalverenigingen en het 
Wijkforum Plan Landweg – Kasteeltuin over dit besluit geïnformeerd.  
 
De jongeren spelen zelf een belangrijke rol bij het opknap- en plaatsingsproces. De 
overkapping staat al enige jaren opgeslagen en is optisch in slechte staat. Onder 
begeleiding van het jongerenwerk zullen zij zich de komende weken over de 
vormgeving van de JOP buigen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de 
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wensen van de omgeving. Daarnaast worden afspraken met de jeugd gemaakt over 
het gebruik van de voorziening.  
 
Mocht u nog vragen hebben zouden wij graag met u hierover in carrouselverband van 
gedachten wisselen. Indien dit het geval is verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen 
via de agendacommissie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Bert G. Euser, mba 
 


