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Een ochtendje in het
Van Boetzelaerpark bij de JOP
door Lilian van Dijk

Wat vinden omwonenden van de situatie rond de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) in het
Van Boetzelaerpark? Hoeveel overlast ervaren ze en wat steekt hen het meest? Valt het allemaal
reuze mee en ruimen de jongeren zelf hun rotzooi op, zoals een kernlid van het Platform Respectvol
Samenleven beweert, of doet de gemeente dat en zijn de medewerkers vroeger uit de veren
dan het lid van het platform?
Op zondagochtend 22 juli om tien uur
is het doodstil in het park. Een kijkje
bij de JOP maakt duidelijk dat er de
avond ervoor een verjaardagsfeestje
is gevierd. Tussen de twee bankjes
die uitzicht bieden op de JOP hangen
vlaggetjes, er liggen plastic opblaascijfers, die samen 22 vormen, een
plastic kleed met ‘Happy Birthday’,
een plastic zak van een supermarkt,
een nog bijna volle fles Malibu, een
driekwart lege fles Di Saronno, lege
blikjes powerdrinks, een aangebroken pak plastic bekertjes, een halflege
chipszak, een halflege zak toastjes,
lege blikjes energy drink, een leeg
pak ice tea, een leeg pakje Gauloises,
een leeg zakje wiet, een onaangebroken pak papieren servetjes en een
kartonnen doos. De dichtstbijzijnde
prullenbak is vol, maar een aantal
prullenbakken op ongeveer twintig
meter van de plek is leeg of nog maar
half vol. De rommel is in elk geval
duidelijk niet opgeruimd door de
jongeren en ook niet door medewerkers van de gemeente - het is immers
weekend.

Gegil en gelal
Een rondje door de buurt levert een
gesprekje op met een vrouw die in een
van de huizen woont die het dichtst
bij deze locatie staan. ‘Ik baal enorm
van die JOP. Wij hebben er enorm
veel overlast van in het weekend.
Continu gegil van meisjes en gelal
van jongens. Ze gooien ook blikjes in
onze tuinen, die rapen we ’s ochtends
op. Dit jaar hebben we nog geen last
van vandalisme in de straat, maar er
is wel twee keer bij ons ingebroken,
er is een steen door de ruit gegooid en
ze hebben op vrijdagavond een keer
een grote stapel oud papier in brand
gestoken. Er sloegen grote vlammen
uit.’ Bij de jongeren klagen durven de
omwonenden niet. ‘We zijn bang dat
ze wraak nemen.’ De geluidsoverlast
is haar grootste bezwaar. ‘Die dreun
van die housemuziek die ze de hele
avond draaien. Het heeft geen zin tv
te kijken met dat gedreun erdoorheen.
Een keer een feestje mag best, maar
bijna elk weekend is te veel. Gelukkig houdt het lawaai meestal om een
uur of twaalf op, dan kunnen we gaan

slapen.’ Namens haar buurtgenoten concludeert ze: ‘Op zich was de
JOP een goed idee. Toen het werd
geopend zijn een paar mensen uit de
straat erheen geweest met bloemen
en iets lekkers. Misschien vonden de
jongeren die er toen zaten dat wel aardig, maar we merken geen resultaat.
Ik denk niet dat de jongeren die er nu
zitten kwaad in de zin hebben, maar
ze drinken veel, gezien het gelal, en De resultaten van een feestje bij de JOP in het Van Boetzelaerpark liegen er
dan hebben ze zichzelf niet meer in niet om en de meeste gebruikers van het park ergeren zich er behoorlijk aan.
de hand.’
ergert me mateloos dat de mensen met de hond door het park.’ De laatvan de plantsoenendienst regelma- ste tijd is de vervuiling wat minder,
Vandalisme en scooters
Twee mannen die hun honden aan tig het hek open laten staan, met als hebben de mannen geconstateerd.
het uitlaten zijn, staan te praten op gevolg dat de jongeren met scooters ‘Maar dat komt ook omdat we een
het gras tussen de JOP en de bank- het park doorracen. We hebben daar regenperiode hebben gehad. Nu het
jes. Ze komen allebei dagelijks in het veel overlast van.’ Ook de muziek uit mooi weer wordt, zal het wel weer
park, vertellen ze. Een van hen woont de geluidsdragers van de jongeren is erger worden. Bij mooi weer zitten
wel aan het park, maar meer aan de duidelijk hoorbaar, verzekert hij. De de jongeren hier elke avond.’ Wat
kant van de Hessenweg. ‘Deze rom- politie doet niets, is zijn ervaring. ‘Ze beide mannen ook goed dwars zit is
mel is incidenteel. Over het algemeen rijden een keer per week een blokje het vandalisme. ‘De jongeren maken
valt het wel mee. Normaal wordt die rond het park. Ik kan het weten: ik steeds de afvalbakken kapot en ze
opgeruimd door mensen van de ge- sjouw hier al zo’n vijfentwintig jaar slopen zelfs de bankjes.’
meente. Ze rijden hier vaak met busjes.’ De andere man woont dichterbij. ‘Ik vind het een rotzooitje. Het

Burenvriendelijk
de zomer door

Actie van ‘de Bij en Wij:
gratis zaaigoed
Na half september zijn er, behalve
de bloeiende klimop en sedum, bijna geen drachtbloemen meer in tuinen en bermen. Daarom valt er dan
nog maar weinig te halen voor de
honingbij. Nu is de temperatuur de
laatste jaren in de nazomer vrij hoog
waardoor de bijen pas later de kast
in gaan om te overwinteren. Van die
langere vliegperiode zouden de bijen kunnen profiteren door nog wat
meer broed te verzorgen waardoor
het volk sterker en groter in omvang
de winter in kan. Daarvoor is dan
wel voldoende nectar en stuifmeel
nodig.

tot de koolachtigen en vlinderbloe- in de voorbije regenmaanden vaak
migen en is daarom gemakkelijk in niet uitvliegen. Er is dan ook nog
niet veel honing geslingerd, maar
te passen in de vruchtwisseling.
de afgelopen zomerse week kan
dat misschien wel helemaal goedBiologisch
Groenekan is gezegend met een flink maken. Wilt u meehelpen aan het
aantal bloementuinen en openbaar verbeteren van de bijenstand én uw
groen dat steeds meer een zorgvul- moestuin biologisch bemesten geef
dige en bijenvriendelijke beplanting dan via debijenwij@gmail.com
kent. Gelukkig zijn ook de agrari- of 0346 213473 door hoeveel m2
sche bedrijven terughoudend met phacelia u wilt inzaaien. De actiebestrijdingsmiddelen die giftig zijn groep zorgt dan dat u de benodigde
voor insecten. Dus de bijtjes hebben hoeveelheid zaad in huis krijgt.
het hier relatief goed, al konden ze

Mocht u er samen met de buren toch niet uitkomen, neem dan vrijblijvend
contact op met buurtbemiddeling. U krijgt deskundig advies of getrainde
vrijwilligers ondersteunen u kosteloos om de problemen met de buren op
te lossen.
Buurtbemiddeling De Bilt: 030- 2677788 (maandag en donderdag)
buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl
advertentie

Al 25 jaar lekker eten
Woensdag
patatdag,
patat met
mayonaise

€ 1,50

Gezinszak patat, 4
vleeskroketten of 4 frikandellen
+ beker saus € 8,95

-----------------------------------------5 bitterballen voor € 1,-----------------------------------------Kindermenu, patatjes met
kipnuggets of frikandel of
bitterballen + milkshake diverse
smaken met gratis mooi speeltje

€ 4,75 (ook om mee naar huis te nemen)
Gewoon lekker kapsalon

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek
Tel. 0346-281380
Openingstijden
Maandag 11.30 - 20.30
Di t/m Do 11.30 - 21.30
Vrijdag
11.30 - 22.00
Zaterdag 11.30 - 22.00
Zondag
11.30 - 20.30

uur
uur
uur
uur
uur

Al 25 jaar lekker eten
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Bloeit snel
En op dit punt kan ‘phacelia’ uitkomst bieden. Dit is een eenjarige
bijenplant, met een hoogte van ongeveer 70 cm. Honingbijen zijn dol
op bloeiende phacelia en na de bloei
is dit een prima groenbemester. Een
flink aantal Groenekanners is nu bezig in de moestuin; er wordt al volop geoogst. Door de vrijgekomen
stukken met phacelia in te zaaien
snijdt het mes aan twee kanten. Als
nateelt nu ingezaaid, gaat phacelia
na een week of zes bloeien en levert
precies in die periode van bloemenschaarste de broodnodige nectar en
stuifmeel voor de najaarsbijen. En
na de bloei wordt de phacelia als
groenbemester ondergespit en zorgt
dan voor een natuurlijke verbetering
van de grond. De plant behoort niet Phacelia: Najaarsbloem met meerdere functies.

1. Lekker de ramen en deuren open? Zet het geluid van radio en/of tv wat
zachter.
2. Gezelligheid rond de barbecue? Zorg ervoor dat de buren geen last van de
rook hebben.
3. Blijf met elkaar in gesprek: zeg het even als u een feestje wilt geven en
als u overlast hebt van de buren vertel ze dan op een rustige manier waar
u last van heeft en zoek samen naar een oplossing.
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De Groenekanse imkers verenigd in de actiegroep ‘de Bij en Wij’ stelt in het kader van 2012
Het Jaar van de Bij in samenwerking met Het Groenekans Landschap zaaigoed van ‘phacelia’,
een groenbemester, gratis beschikbaar aan moestuinders in Groenekan.

Nu de temperatuur iedereen uitnodigt om naar buiten te gaan,
hier drie tips om van de zomer een fijne tijd te maken voor
iedereen:

Restaurant
Gespecialiseerd
in elke feestgelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro

Woe.
1-8
Do.
2-8
Vrij.
3-8
Woe.
8-8
Do.
9-8
Vrij.
10-8

0346 - 218821

Heel gebraden piepkuiken
of
Thaise visschotel
met vruchtensalade
"KLIEKJESDAGEN"
Div. vlees, vis en
vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje
koffie

11,00
incl. kopje
koffie

Woensdag 8 augustus
"NIEUWE A LA CARTE KAART"

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

