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Memo 

 

Van: Floor van Haasteren 

Datum: augustus 2013   

Betreft: Evaluatie JOP's  

Postregistratienummer: 2013i01316 

 

 

Inleiding 

De raad heeft in zijn besluit aangegeven dat de situatie rondom de JOP 's 

periodiek geëvalueerd dient te worden. In deze memo worden de uitkomsten van de evaluatie van 

de JOP’s Dijkwacht, Beukenschans en Houtkamp uiteengezet. 
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Aanpak 

Direct omwonenden hebben een schriftelijke enquête ontvangen. Daarnaast zijn de cijfers; 

meldingen bij gemeente en politie in deze memo opgenomen.  

 

Schriftelijke enquête 

De JOP's zijn door middel van een schriftelijke enquête geëvalueerd. Hiervoor zijn de 

bewoners in de directe omgeving van de betreffende JOP's aangeschreven. De steekproef 

bestond voor de locatie Dijkwacht uit 47 enquêtes, voor de locatie Beukenschans uit 54 enquêtes en 

voor de locatie Houtkamp
2
 uit 81 enquêtes. Dit resulteerde in een respons van 15 ingevulde 

enquêtes voor de Dijkwacht, 20 ingevulde enquêtes voor de Beukenschans en 33 ingevulde 

enquêtes voor de Houtkamp. 

 

Belangrijkste uitkomsten JOP Dijkwacht  

73% van de respondenten geeft aan dat ze geen overlast ondervindt van de JOP. Van de 

respondenten geeft 27% aan overlast te ervaren. De overlast betreft voornamelijk afval. Daarnaast 

wordt geluidsoverlast een aantal keer genoemd.  De overlast wordt vooral ’s avonds en in het 

weekend ervaren. Het merendeel, 75%, heeft de overlast niet gemeld. De redenen verschillen, een 

deel verwacht geen resultaat, één respondent heeft hier geen reden ingevuld en één respondent 

geeft aan dat de klachten gering zijn. Het gevoel van veiligheid is bij één respondent afgenomen. Tot 

slot hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om suggesties te doen voor verbetering. De 

suggesties variëren van het verbeteren van het pad naar de JOP, het regelmatig laten reinigen, 

periodiek surveilleren of afvalbakken plaatsen tot het verplaatsen van de JOP richting het fietspad 

langs de Oude Spoorbaan . 

 

Belangrijkste uitkomsten JOP’s Houtkamp 

62% van de respondenten geeft aan geen overlast te ondervinden van de JOP. 38% van de 

respondenten geeft aan enige overlast te ervaren. De overlast betreft voornamelijk afval en 

geluidsoverlast. Vernielingen wordt ook een paar keer genoemd. Daarnaast is ook hard rijden, 

alcoholgebruik, vuurwerk, en (vermeende) gebruik en handel in drugs ingevuld. Bijna alle 

respondenten geven aan dat de overlast ’s avonds plaatsvindt. Daarnaast wordt het weekend een 

aantal keer genoemd. 42% van deze groep heeft de klachten niet gemeld. De reden hiervan is dat zij 

geen resultaat verwachten. Eén respondent ervaart dat de veiligheid met de komst van de JOP is 

veranderd. Tot slot hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om suggesties te doen voor 

verbetering. De suggesties variëren van geregelde controle, het afsluiten van de parkeerplaats 

tussen 22.00 uur en 7.00 uur en een samenscholingsverbod tot het weghalen of verplaatsen van 

(een van) de JOP’s. 

                                                           
1
 De JOP bij het zwembad is op dit moment opgeslagen totdat er een nieuwe locatie wordt gevonden. 

2
 Betreft de twee JOP’s in de Houtkamp. 
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Belangrijkste uitkomsten JOP Beukenschans  

Van de respondenten  geeft 60% aan geen overlast te ondervinden van de JOP.  40% van de 

ondervraagden geeft aan wel enige overlast te ervaren. Bijna alle overlast betreft in ieder geval afval 

en of geluidsoverlast. Daarnaast wordt vernielingen een paar keer genoemd. De klachten worden 

overwegend ’s avonds en in het weekend ervaren.  63% van de respondenten die overlast ervaart 

geeft aan de overlast niet te hebben gemeld. De reden hiervan is bijna altijd dat men geen resultaat 

verwacht. Tot slot hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om suggesties te doen voor 

verbetering. De suggesties variëren van het niet meer snoeien van het groen, meer controle (in 

november, december, januari) of betere verlichting tot het weghalen of verplaatsen van de JOP naar 

een plein.  

 

Overzicht van de cijfers Politie / gemeente melddesk 

Hieronder is een overzicht te vinden van meldingen die het afgelopen jaar zowel bij de politie als de 

gemeente binnen zijn gekomen. Het gaat om het jaar 2012. 

 

Overzicht van de cijfers  Dijkwacht Houtkamp Beukenschans  

Politie  0 16 3 

Melddesk gemeente  0 0 0 

 

Conclusie  

Het merendeel van de omwonenden ervaart geen overlast van een JOP. Daar waar overlast wordt 

ervaren betreft dit met name afval, en in mindere mate geluidsoverlast. De resultaten geven geen 

aanleiding voor andere, dan nu reeds getroffen, maatregelen.  Op elke JOP-locatie staat een 

afvalbak. De omgeving wordt een á twee keer per week schoongemaakt. Vanuit gemeentewerken is 

aangegeven dat  dit volstaat en er geen aanleiding is voor eventuele extra inzet. De politie 

controleert de locaties naar aanleiding van meldingen maar geeft aan geen ernstige problematiek te 

signaleren. Het onderwerp blijft op de agenda van zowel het wijkoverleg als het jeugdoverleg staan. 

Op deze wijze monitoren we de situatie en kunnen we, indien nodig, andere maatregelen treffen.   

 

 Vervolg 

De huidige opzet van de evaluatie biedt bewoners de gelegenheid om aan te geven dat zij de 

vragenlijst in het vervolg niet meer willen ontvangen. Het blijkt dat de bewoners die geen 

bijzonderheden of overlast te melden hebben vaker aangeven de  vragenlijst in het vervolg niet 

meer wensen te ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat het beeld dat op basis van de analyse van de 

vragenlijsten ontstaat niet representatief is voor de werkelijke situatie. Daarnaast is er (meestal) 

geen mogelijkheid om contact op te nemen met bewoners die wel overlast ervaren omdat zij de lijst 

anoniem kunnen invullen. Dit maakt dat de mogelijkheden om een beter zicht te krijgen op de 

situatie, en het vervolgens inzetten van gerichte acties, beperkt zijn. In overleg tussen de afdelingen 

Gemeentewerken,  Openbare Orde en Veiligheid en Beleid is gezocht naar een andere, beter 

passende opzet voor de evaluatie.  Komend jaar wordt op basis van meldingen bij de melddesk van 

de gemeente en de politie bekeken waar welke overlast, en door wie, wordt ervaren met betrekking 

tot de JOP’s. Op basis van deze inventarisatie wordt contact gezocht met bewoners, overleg gevoerd 

in het jeugdoverleg en besloten welke gerichte acties worden genomen. Bewoners worden per brief 

over deze opzet geïnformeerd en worden verzocht om bij overlast een melding te doen.  

 

 


