BIJLAGE bij brief 12.21205: Overlast voetbalkooi en JOP Zevenhoven
11 maart 2008

B&W advies: naar aanleiding van probleemverkenning jeugd is naar
voren gekomen dat het gewenst is op korte termijn drievoorzieningen
voor de jeugd te realiseren.

16 juni 2008

Panelgesprekken met jeugd in het kader van jeugdbeleid

20 januari 2009

B&W advies onderzoek multifunctionele sportvoorzieningen

27 januari 2009

Stand van zaken met betrekking tot aanleg multifunctionele
sportvoorzieningen

23 februari 2009

Inloopavond onderzoek geschikte locaties multifunctionele
sportvoorziening Zevenhoven

7 mei 2009

B&W advies in te stemmen met de aanleg van een multifunctionele
sportvoorziening in de kernen Nieuwkoop en Zevenhoven.

14 mei 2009

Informatieavond multifunctionele sportvoorziening Zevenhoven.

29 juni 2009

Raadbesluit aanleg multifunctionele sportvoorziening in de kern
Zevenhoven.

10 juli 2009

Bewonersbrief met informatie besluit en verslag informatieavond

14 januari 2010

Bewonersbrief met stand van zaken (vertraging bouwvergunning en
bezwaar hierop)

3 juni 2010

Speeddates met raadsleden en jongeren

22 september 2010

Opdrachtbrief Stedon multifunctionele sportvoorziening en JOP

4 oktober 2010

Bewonersbrief over start werkzaamheden

28 oktober 2010

Bewonersbrief feestelijke opening

4 november 2010

Feestelijke opening

April/mei 2011

Diverse gesprekken met Heesters en jongerenwerk (Elles van Capel)
geweest. Jongerenwerkers bezoeken frequent de kooi en JOP, en
spreken jongeren aan op hun gedrag

25 mei 2011

Evaluatie bij de kooi georganiseerd door jongerenwerkers. Doel:
omwonenden, jongeren en jongerenwerkers met elkaar in contact
brengen

21 juni 2011

Evaluatie met omwonenden georganiseerd door gemeente over de
sportkooi en JOP

Juni 2011

Regels voor het gebruik multifunctionele sportvoorziening opstellen
samen met de omwonenden en jongeren.

2 augustus 2011

Brief bewoners met verslag en stand van zaken

Augustus 2011

Stedon: verhoging voetbalkooi met voetbalnet (ivm overvliegende ballen)

3 november 2011

Gesprek met G. Elkhuizen, Claudia Baars, Dhr. Heesters en Dhr. Van
Leeuwen

Juni/oktober 2011

12 x controle Toezicht en Handhaving

18 februari 2012

Geluidsmeting eigen dienst Toezicht en Handhaving

13 maart 2012

Geluidsmeting door Milieudienst West-Holland

4 april 2012

Gesprek met G. Elkhuizen, Claudia Baars, Bart Buijks, Dhr. Heesters en
Dhr. Van Leeuwen

10 april 2012

Bezoek Frans Buijserd en Guus Elkhuizen bij de heer Heesters thuis

9 mei 2012

Brief met enquête bewoners Zevenhoven

30 mei 2012

Resultaten enquête komen binnen

1 juni 2012

Verzoek ophogen hekwerk en instellen particulier toezicht als
tussentijdse maatregel

Juni 2012

Inzet particulier toezicht in de weekenden

Mei/juni 2012

9 x controle Toezicht en Handhaving

4 juli 2012

Offerte Stedon ontvangen voor ophogen voetbalkooi incl. deur met
sleutel

5 juli 2012

Gesprek Toezicht en Handhaving met jongeren uit Nieuwkoop

12 juli 2012

Offerte Stedon verwijderen voetbalkooi en plaatsen ballenvanger

Half augustus

Start werkzaamheden Evenemententerrein De Hoek

2010/2012

In de periode van november 2010 tot en met nu wordt de kooi en JOP
minimaal één keer per week bezocht door de jongerenwerkers. Zij
hebben dan contact met de aanwezige jongeren. Daarnaast sporten
stagiaires van de st. Jeugd- en Jongerenwerk wekelijks een paar uur met
de jongeren.

