
Wijderneren haalt jeugdhonk weg 
Tamar de Vries 

Kortenhoef• De zeecontainer 
die dienst doet als jeugdontmoe-
tingsplaats (jop) aan het eind van 
De Kwakel in Kortenhoef, wordt 
binnenkort verwijderd. 

Het college van de gemeente Wij de-
meren heeft besloten de jeugdont-
moetingsplaats weg te halen. Om-
dat er regelmatige brand wordt ge-
sticht kan de veiligheid niet meer 
gewaarborgd worden. „De ijzeren 
pennen van deze container zijn door 
de brandstichting bloot komen te 
liggen. Bovendien ligt de jeugdont-
moetingsplaats vaak vol met afval. 
De gemeente ruimt de plek regel-
matig op, echter zonder blijvend re-
sultaat", laat de gemeente weten. 
Dinsdag knisperde het van het ge-
broken glas op het pleintje voor de 
container. 

Medewerker Jeroen de Lange van 
de nabijgelegen Hout- en Steenhan-
del Kortenhoef ziet soms jongens op 
scooters bij het jeugdhonk rond- 

hangen. „Daar heb ik niks tegen 
hoor, als ze zich een beetje gedra-
gen. Het wordt pas vervelend als ze 
dingen kapot maken. Bij ons is de 
brievenbus een keer kapot gemaakt. 
Bij de parkeerplaats is het bord 
waarop staat dat leveranciers zich 
eerst moeten melden weggehaald. 
Maar bewijzen dat het de jongeren 
zijn geweest die bij het honk ko-
men, kun je niet. Het gebeurt altijd 
na sluitingstijd van de zaak." 
Vandalisme 

Voorzitter Ad Brandsen van Post-
duivenvereniging De Plassenjagers 
is de overlast van de jongeren bij het 
honk beu. „Er is een boel vandalis-
me. Bij ons is twee keer een raam in-
gegooid en ze hebben over het dak 
gelopen. We mogen nog van geluk 
spreken dat ons gebouw nog niet in 
brand is gestoken. Ze hebben bij de 
scouting de verzamelbak voor het 
oudpapier al eens in de fik gesto-
ken." 

De afgelegen ligging van de jop 
lijkt een rol te spelen bij het ont- 

Troep in de half open zeecontainer. 

staan van het vandalisme. Brandsen: 
„Gedurende het vliegseizoen van de 
duivensport is er na tienen 's avonds 
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niemand meer in ons clubhuis. Bij 
het muziekgebouw ('t Akkoord, 
red.) is na elven alles donker. Dan 

hebben ze vrij spel. Ze staan er ook 
te dealen." 't Akkoord biedt onder-
dak aan de Beatrix Pipe Band en de 
muziekverenigingen Bmol en Ami-
citia. 

Het is overigens geen zaak van 
honk weghalen en klaar ben je, valt 
op te maken uit het bericht van de 
gemeente. „Jongeren die gebruik 
maken van deze plek worden door 
jongerenorganisatie Jeugd-Punt 
aangesproken en gestimuleerd met 
ideeën te komen voor een alterna-
tief. Jongeren die gebruik maken 
van de jop aan De Kwakel en voor-
stellen hebben voor een andere plek 
kunnen contact opnemen met Wil-
lemijn van Jeugd-Punt via 
ws@jeugd-punt.n1", aldus wethou-
der Rosalie van Rijn. 

De gemeente maakt via de lokale 
en sociale media bekend wanneer 
de container definitief weg gaat. In 
de omgeving wordt nog wel getwij-
feld of weghalen het gewenste ef-
fect heeft. „De jeugd is gewend om 
hier met elkaar af te spreken, mis-
schien blijven ze dat wel doen." 


