Omwonenden Gruenepad
Noordwijk

Betreft: creëren tijdelijke jongerenontmoetingsplek

Noordwijk, 4 maart 2019

Beste meneer/mevrouw,
Op maandagavond 18 februari 2019 heeft de Taskforce Boerenburg u geïnformeerd
over het realiseren van een jongerenontmoetingsplek in de wijk Boerenburg. Het
realiseren van een dergelijke ontmoetingsplek maakt onderdeel van de
groepsaanpak zoals deze wordt uitgevoerd in de wijk Boerenburg. Tijdens de
informatieavond heeft de Taskforce uitgelegd hoe de groepsaanpak in elkaar steekt
en dat de jongeren behoefte hebben aan een ontmoetingsplek in de wijk.
Tijdens deze informatieavond hebben de aanwezige omwonenden hun zorgen en
bezwaren geuit. Ook zijn er vragen gesteld aan de Taskforce waarop door de
verschillende leden van de Taskforce is gereageerd. De Taskforce heeft toegezegd
om de vragen en de reacties te bundelen en deze te verspreiden. Verderop in deze
brief treft u de vragen en de reacties daarop aan. De Taskforce heeft zich beperkt
tot de vragen die gaan over het realiseren van de jongerenontmoetingsplek.
Door middel van deze brief informeren wij u dat de containers op woensdag 6 maart
geplaatst zullen worden. Op dat moment worden de containers nog niet in gebruik
genomen. Daarover wordt u op een later tijdstip nog verder geïnformeerd. In de
uitnodigingsbrief werd verwezen naar een bijlage over de locatie van de containers.
Per abuis was deze bijlage niet bijgevoegd. Bij deze brief treft u wel een plattegrond
aan waarop de containers staan ingetekend. De deuren van de containers zijn niet
gesitueerd aan de zijde van de tegenover liggende flats.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze sturen naar het
algemene e-mailadres van de gemeente Noordwijk: info@noordwijk.nl onder
vermelding van jongerenontmoetingsplek Boerenburg.
Uiteraard kunt in de wijk ook altijd de straatwerker of de jeugdboa aanspreken.

In geval van calamiteiten, kunt u natuurlijk contact opnemen met de politie. Indien
gewenst kan dit ook anoniem.
Met vriendelijke groet,

Taskforce Boerenburg

