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Geachte raadsleden,

Op 1 februari 201 5 stelde u ons onderstaande vragen betreffende het jeugdbeleid.
Onder elke vraag vindt u de antwoorden. In aanvulling op deze antwoorden verwijzen wij u
naar de raadsinformatiebrief "Jeugdhonk Oostzaan", die op 2 februari 201 5 naar u is
verzonden.
Hoe staat het met de huisvesting van de Oostzaanse Jeugd?
Momenteel worden door Stichting Sterretjes (project YO!) activiteiten georganiseerd vanuit
een particuliere setting. Het doel is om de Oostzaanse jeugd te huisvesten op een eigen

locatie.
Waar, wanneer en hoe zai dit vorm krijgen?
Momenteel worden meerdere locaties met elkaar vergeleken, kijkende naar onder andere de
volgende criteria:
- Is de grond in eigendom van de gemeente Oostzaan?
Nabijheid van woningen, i.v.m. te mogelijk te ervaren overlast en aan de andere kant
juist de sociale controle en veiligheid van de jongeren.
Beschikbare ruimte op de locaties.
- Wie zijn de belanghebbenden op deze locaties?
Hoe snel kan het jeugdhonk gerealiseerd worden op deze locaties?
Zodra de plannen concreter zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Voor de korte termijn onderzoekt Stichting Sterretjes de mogelijkheden om gebouwen af te
huren voor hun inloopavonden.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Hoe staat het met de locatie bij voormaiig radio 9?
Eén van de voorwaarden voor het goed functioneren van een jeugdhonk is dat de jongeren
zich welkom voelen in de omgeving van het jeugdhonk. Dit blijkt op deze locatie niet
mogelijk. Daarom is besloten om de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te trekken en
naar een andere locatie te zoeken.
Vindt over deze iocatie overieg piaats met omwonenden?
Qua communicatie naar omwonenden is ervoor gekozen om de beoogd gebruikers (Stichting
Sterretjes) op de voorgrond te zetten. Zij zijn immers degenen die bewoners zullen zien op
de locatie en degenen waar afspraken mee gemaakt kunnen worden. Stichting Sterretjes
heeft een informatiefolder verspreid en is daarna bij een aantal omwonenden op gesprek
geweest.
Na de communicatie vanuit Stichting Sterretjes is de omgevingsvergunning ingediend. Vanuit
de gemeente is een bericht in het Kompas geplaatst, waarin de plannen zijn aangekondigd.
Verder is op 23 december 201 5 een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van
omwonenden en zijn raadsman.

Met vriendelijke groet,
burgemeeifeter en wethouders.
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