OOST ONTMOETINGSPLEK (Locatie: Anna's Berg - Picknicktafel) 200122
Wat is uw ervaring met de huidige locatie?

Voldoet de huidige locatie aan de behoefte?

Hoe ervaart u nu de overlast ten opzichte van vorig jaar?

prima uit het zicht

Hopelijk voor de jongeren. Ik ga er nooit zitten

Die is duidelijk minder in de buurt en bij het
Strenger handhaven op vandalisme, rotzooi maken en
voetbalveldje aan de andere kant van de wijk. Moeilijk met de fiets/scooter rijden op Anna’s Berg
om in te schatten of de jop hier invloed op heeft gehad,
maar we zijn blij met de verminderde overlast. Wat ons
betreft mag de jop blijven.

Wat zijn verbeterpunten – aanbevelingen - suggesties?

Hoe ziet een ultieme ontmoetingsplek eruit?

Wellicht een afdakje voor als het regent?

Geen slechte/negatieve ervaringen.

De huidige locatie voldoet aan de behoefte.

Ik ervaar geen overlast.

Geen.

Picknicktafel, bomen, meertje, prullenbak (en wip-wap).

Prima dat deze plek er is. Geschikte locatie.Er ligt wel te vaak afval.

Moeilijk in te schatten, zie vorige vraag

geen overlast ervaren

een dakje boven de picknicktafel.

klein en op een plek waar geen overlast ervaren wordt.

Prima plek. Lekker ver af van de bewoonde wereld.

Redelijk. Plek hoewel afgelegen en daardoor minder
Geen overlast geconstateerd
kans op eventuele geluidsoverlast zou mooier en beter
ingericht kunnen worden voor jeugd. Verlichting,
overkapping, Verhard plateau voor fietsen en
brommers.

Wifi voor de jeugd, prullenbakken, overkapping en
beschutting

Interactieve ontmoetingsplek voor de jeugd om actief
en passief elkaar te kunnen ontmoeten. Redelijk
afgelegen van de bewoonde wereld.

Behoefte aan ontmoetingsplekken voor jeugd is enorm en juich dit initiatief toe.

slecht overlast van jeugd

NEE !!!!!! de locatie is hier niet voor bestemd

De Overlast is gelijk of zelfs meer geworden.

de Ontmoetingsplek hier weg halen........en bv bij de
burgemeester in de straat plaatsen...

Niet de berg zelf is al een grote hang plek waar al
genoeg overlast van is, als herrie en rotzooi van van
alles en nog wat.en vooral in de avond en nachts.

Geen JOP Plaatsen bij de Berg/ waterzuivering en de parkeerplaat bij het voetbalveld s avonds
afsluiten met een groot hek en het FIETSPAD en VOETPAD duidelijker aangeven dat daar
snor/shooter niet mogen rijden. meer laten controles vooral in de avond en nacht ook bij de
parkeerplek voetbalveld. er worden regelmatig staat races gehouden en veel vuil overlast van de
jongeren. Lachgas afval en blikjes en eten afval. ben bereid voor telefonisch uitleg hier over.

Op de eerste plaats vind ik het heel vreemd dat er klaarblijkelijk gedacht wordt dat d.m.v.
deze vragenlijst (met sturende vragen) er voldaan wordt aan de behoefte van de evaluatie
van deze ontmoetingsplek...? Een evaluatie is toch echt anders. Eerlijk gezegd voel ik mij,
als bewoner van de buurt en frequent gebruiker van de berg, enorm belazerd met deze
'vragenlijst'. Voor zover ik weet, als directe betrokkene, is er totaal geen draagvlak voor
deze ruimte en is er van behoefte vanuit dit mooie nieuwe stukje Hilversum (transitie van
bebouwing naar natuur) voor een ontmoetingsplek, ook geheel geen sprake. Tot nog toe
heb ik regelmatig kapot glaswerk van bierflesjes e.d, lach-gaspatronen, ballonnetjes en
andere rotzooi lopen opruimen. De huidige gebruikers van deze locatie (wie heeft dit in
godsnaam verzonnen?) komen veelal met scooters, welke niet eens zijn toegestaan op een
G13 fietspad! Deze jeugd is grof-gebekt en vijandig.

Deze locatie voldoet geenszins en past totaal niet in dit
stukje Hilversum. Overlast die er al is op het
parkeerterrein van voetbalclub
WASMEER strekt zich nu verder uit naar deze 'JOP'
alsook op ONZE bijzonder berg. Schreeuwende
drugsgebruikende,
vernielzuchtige jeugd op rond scheurende scooters
horen nergens, maar helemaal niet hier.

Het gebied hier is fijn om te wonen, maar het is hier
enorm gehorig. Op het continu (nu door nb. de
gemeente gefaciliteerde) Kschreeuwende
volk, zitten wij niet te wachten. Ik begrijp dan ook
werkelijk de keuzes niet die er gemaakt worden door de
gemeente. In
de samenleving wordt toch pas geïnvesteerd als daar
vraag naar is? Hier is geen vraag naar.

Je gaat doelloos rondhangen als gemeente toch niet
Als een buurthuis, met buurtwerkers, binnen in een
zonder toezicht faciliteren? Op steenworp afstand van warme ruimte onder toezicht.
een basis-school en in een
wijk met veel erg jonge kinderen! Ik kan er met mijn pet
niet bij

Ik zal mij verzetten tegen plannen om deze ontmoetingsplek te handhaven.

Als er jongelui hangen, loop ik er liever niet langs

Wiens behoefte?

Toegenomen

Waarom moet een hangplek midden in een woonwijk
staan waar mensen ’s nachts slapen? Een
industrieterrein zou een veel logischer plek zijn. Daar
wonen geen mensen, en is er dus ook geen overlast.

Het vervelende van een hangplek in de open lucht is, dat je hieraan geen “openingstijden” kunt
koppelen: je kunt er 24 uur per dag hangen. Overdag is dit geen probleem, want er is genoeg
omgevingsgeluid. Maar ’s nachts is het in Anna’s Hoeve doodstil en zijn er geen geluiden zijn van
bijvoorbeeld (trein)verkeer of mensen op straat. Dus al het geluid dat ’s nachts op deze hangplek
wordt geproduceerd, hard of zacht, veroorzaakt overlast. Zelfs rustig praten, omdat het het
ENIGE geluid is wat je ’s nachts hoort. En omdat de locatie zich in een nieuwbouwwijk bevindt,
reikt het geluid ook nog eens heel ver. Helaas wordt er ’s nachts niet rustig gepraat en word ik ’s
nachts regelmatig wakker van mensen die op de hangplek verblijven.

Dit is géén goede plek voor de opvang van jeugd. Onze jeugd maakt ook van het fietspad
gebruik

Niet aan de onze.

Er is veel overlast van dealende jeugd op het
De JOP zou, als hij er al moet komen, op het
parkeerterrein grenzend aan onze velden. Auto’s staan parkeerterrein bij het Cruijffcourt beter af zijn.
met draaiende motoren te wachten op klanten. Elke
Makkelijker te controleren en te handhaven
ochtend komt SBS het terrein opruimen. Aangetroffen
o.a. lachgaspatronen, blikjes, verpakking van fastfood
keten(s).

Die vraag kunnen wij niet beantwoorden.

goed

ja

weinig overlast, soms wat afval op de grond

Wordt nauwelijks gebruikt, af en toe afval wat niet in de prullenbak is gedaan.

Vraag ik me af.

Iets minder.

met wat betere verlichting is dit in mijn ogen de ultieme
ontmoetingsplek
met een overkapping, zodat het bij wind en regen wat
meer beschut is, op deze plek

Een gebouw, met beperkte openingstijden, met
toezicht. Waar geen geluidsoverlast is tussen, pak 'm
beet, 22.00 en 7.00 uur.

Dit is een plek waar geen sociale controle is het nodigt uit om verkeerde dingen te doen.
Op het fietspad en berg wordt met scooters gereden dit is niet toegestaan we begrijpen
dat handhaving kennelijk niet mogelijk is. Misschien uitzoeken waar deze jongeren
vandaan komen zodat een hangplek bij hun in de buurt gerealiseerd kan worden, zodat
ouders toezicht op hun eigen kinderen kunnen houden. Wij zijn tegen deze plek om
bovenstaande redenen.

verlichting langs het fietspad aan die kant van de berg
(aan de kant van de waterzuivering)
?
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Nooit geweten dat dit een vaste ontmoetingsplek is. Het is een prima plek om even uit te
rusten tijdens een wandeling of even bij te praten. Ik merk weinig van de plek, vraag me
ook af of dit door de betreffende jongeren gebruikt wordt.

Ik verwacht niet dat de huidige locatie voldoet aan de
behoefte van de jongeren, aangezien zij volgens mij
vaker op de berg zitten dan bij de vaste
ontmoetingsplek. Als de jongeren op de berg zitten heb
je sneller last van geluidsoverlast, ik weet dat er
buurtbewoners zijn die zich hier aan storen. Zelf hebben
wij hier weinig overlast van tot op heden. Het meeste
geluid dat wij later op de avond horen is van de
voorbijgaande fietsers van het voetbalveld. Tenminste
dat denk ik, omdat het meestal kortstondig is en snel
voorbij is.

Vorig jaar hadden we nog wel meer overlast van
scootergeluid, dat is nu een stuk minder. De
maatregelen om te voorkomen dat scooters de berg op
gaan lijken goed te helpen. Verder is het vergelijkbaar
met vorig jaar, aangezien we toen ook niet echt overlast
ervaarden.

Het blijkt dat jongeren de berg wel echt een toplocatie
vinden en dat begrijp ik goed. In mijn ogen kan de berg
hier ook prima dienst voor doen zolang er geen overlast
ontstaat door geluid of rommel op de berg. Misschien is
het een idee om een soort picknick area in te richten
halverwege de berg aan de achterkant. Het is belangrijk
daar dan ook de opgang te maken zodat ze hun fietsen
aan de achterkant kunnen zetten en dan naar de area
toe kunnen lopen. Hier kunnen mensen in de zomer dan
ook gebruik van maken om te picknicken tussen een
wandeling door. Ik weet dat de bankjes bovenop de
berg juist zo gekozen zijn zodat er geen hangjongeren te
lang blijven zitten, echter gaan zij zitten waar ze willen.
Het is belangrijk dan ook bebossing of andere
technieken te plaatsen waardoor het geluid aan die
kant van de berg blijft.

De ideale ontmoetingsplek is in mijn ogen een plek die
niet aangewezen wordt als ontmoetingsplek, maar zich
er dermate goed voor leent dat dit automatisch de
meest geliefde plek is. Ik heb er geen verstand van,
maar volgens mij trekken jongeren juist weg van een
officiele ontmoetingsplek en willen ze geen
'pottenkijkers'. Ik zou hier verder geen voorzieningen
aanleggen, ze willen gewoon een simpele plek om
samen te komen. Eerder wel iets gehoord of gelezen
over WIFI punten, maar de jongeren tegenwoordig
hebben unlimited databundels dus die hebben overal
internet toegang.

Het is natuurlijk een lastig onderwerp. Iedereen heeft wel ideeen, zolang het maar niet in hun
achtertuin gebeurt. Ik verwacht dat er best mogelijkheden zijn op de berg, het risico voor overlast
is natuurlijk nooit uit te sluiten. Het voordeel is dat deze omgeving nog wel in de bewoonde
wereld ligt. Het zou een optie kunnen zijn iets in te richten aan de rand van de visvijver naast de
parkeerplaats en de steiger. Echter is het dan volledig uit het zicht en trekt dit de jongeren ook
minder verwacht ik.

De huidige locatie van de jop vind ik te dicht bij bewoondgebied. Daarnaast hebben we
regelmatig overlast van jongeren met scooters op en om de berg. Wanneer de jop wordt
uitgebreid met een overkapping, wifi etc ben ik bang dat de overlast voor de bewoners
drastisch zal toenemen. Ook spelen er regelmatig kinderen op en om de berg en wordt er
vaak drugs en overig afval achtergelaten op dit soort plekken.

Alleen deze bank is wat ons betreft voldoende en hoeft
zeker niet te worden uitgebreid. Mijn voorstel is om de
jop richting de anton philipslaan, richting de scouting of
visvijver te verplaatsen.

Op dit moment is de overlast niet heel hoog mede door
de winter periode. Wanneer de jop zal worden
uitgebreid ben ik ervan overtuigd dat de overlast zowel
in zomer als winter zal toenemen.

De jop niet plaatsen bij een basisschool,
voetbalvereniging en woonwijk. Hier moeten meer
afgelegen plekken en betere plekken voor kunnen
worden gevonden. Het excuus dat de jop op andere
plekken wordt geweigerd en daarom bij anna's berg
moet.komen vind ik ontoereikend. Er zijn meedere
goede srgementen waardoor dit geen geschikte lokatie
is voor een jop zonder toezicht.

Een plek met permanente bezetting door
jongererenteams en avtiviteiten in een vrije omgeving.
Alleen een ontmoetingsplek zonder toezicht is een
broedplaats voor criminaliteit en (geluids) overlast voor
de buurtbewoners en recreanten op de berg en heide.

Anna's berg is in mijn ogen al een natuurlijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Het speciaal
inrichten van een jop is daarom totaal overbodig en vragen om conflicten met recreanten en
buurtbewoners. Wij vinden het fijn dat er hekken zijn geplaatst bij de ingang om de berg op te
komen. Hierdoor komen we geen racende jeugd op scooters tegen op het slingerpad.

Prima geen last

We hebben zelf geen behoefte dus ja

Denk minder

Wat beschutting er omheen/gezelliger

Bankjes in een kring, salontafel, hoge tafel erbij
Aan eind van het parkeerterrein van wasmeer hangen altijd wat vage types rond. Als de
(statafel), voor mannetje of 10 totaal, prullebak. Beetje ontmoetingsplek voor jongeren bedoeld is, dan is het niet fijn dat de vage types daar ook in de
gezellig gemaakt met wat bomen en struiken.
buurt rondhangen. Ik laat mijn kinderen dan niet graag naar de ontmoetingsplaats gaan...

Ze zitten op voldoende afstand om geen directe overlast te ervaren.

Geen idee, bij mij bestaat er geen behoefte aan een
Heb niet het idee dat de overlast (met name dealen en
hangplek. Het wordt door mij als zeer storend ervaren rondhangen op parkeerplaatsen en veel afval
dat de gemeente er in alle communicatie richting de
achterlaten) in mijn eigen straat afnemen.
buurt vanuit gaat dat een hangplek een goed idee is en
dat deze er moet komen. Helemaal omdat er gezegd
wordt 'dat de jeugd van Oost' een plekje verdient.
Waarom? En als dat dan zo is, waarom dan in Anna's
Hoeve, waar vooral gezinnen met jonge kinderen
wonen? Ik snap werkelijk niet wat het nut is van een
hangplek, er zijn ook voorbeelden van gemeentes waar
ze er mee gestopt zijn omdat het juist alleen maar
overlast veroorzaakt. Maar in Hilversum wordt gedaan
alsof dit een must is en op de informatiebijeenkomst
waar ik ben geweest was er niemand die me er van kon
overtuigen dat het wel een goed idee was. De
hangjongeren zelf namen niet de moeite om te komen.
En de politie en jongerenwerk zeiden alleen 'dat je nou
eenmaal altijd wel wat overlast hebt, maar dat je goed
met ze kan praten.' Wat de behoefte is van de
hangjongere is mij niet duidelijk. Ik ben zelf ook jong
geweest en was veel buiten, maar nooit behoefte gehad
om op een vaste plek te zitten en daar voor (al dan niet
beperkte) overlast te zorgen,

Laat deze jongeren gewoon lekker bij hun ouders thuis
zitten of achter het huis buiten als ze dat graag willen.
Dan is er ook meteen toezicht, hoeft de buurt en
jongerenwerk/politie dat niet te doen.

Een ruimte binnen waar andere mensen er geen last
van hebben.

De locatie zelf is niet handig in de buurt van Anna's berg. Er is al regelmatig overlast van
jongeren met scooters, muziek en vuurwerk
De plek nodigt uit tot overlast op en rond de berg. Voornamelijk in het weekend is de
overlast (geluid/vandalisme) op zijn ergst.

Nee. Locatie is niet handig

Toegenomen

Betere locatie zoeken op een plek die niet uitgenodigd
tot overlast zoals Anna's berg
In mijn ogen niet. De wijk heeft er eerder last van. Mijn Zelfde of zelfs meer. De berg is een populaire plek voor Gebiedsverbod voor ‘s avonds en ‘s nachts. Geef ze een
kinderen (5&7jaar) spelen op en rond de berg. Dagelijks hangjeugd.
plek waarbij er geen nachtrust verstoring mogelijk is.
zie ik een brandende prullenbak, glasscherven,
slagroompatronen en ander afval. Het is er daardoor
voor spelende kinderen niet veilig.
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1 Op een leuke groene plek, niet aan een doorlopend
weg of fietspad. 2 Een plek om voor de regen en wind te
schuilen. Liefst van vriendelijke materialen (hout). 3
Verlicht zodat je kan zien wie er zich ophouden.
Optioneel voorzien van infrarood tbv verwarming (wind
heeft hier geen grip op omdat infrarood niet de lucht
maar alles wat water vasthoudt verwarmt). 4 Daar waar
eea gemakkelijk gecontroleerd kan worden zodat het
voor de jongeren zelf ook veilig is.

We zijn erg gefrusteerd over het proces tot op heden. Doordat de stedenbouwkundige geen
onderdeel is van de planvorming zien we dat bestaande problemen tot op heden niet zijn
meegewogen in de besluitvorming van de locatie. Niemand had verwacht dat de berg zoveel echo
/ geluid zou genereren. Wij zijn dit als Nederlanders gewoon niet gewend. We hopen daarom dat
onze bezwaren serieus worden genomen. Ook wij gunnen de jongeren natuurlijk een fijne plek.
Maar zoals aangegeven is de bestaande locatie daarvoor niet echt geschikt.
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We wonen in het dichtst bij de ontmoetingsplek gelegen huis, precies naast de school. We
ervaren nu geen overlast van jongeren op de berg of bij de ontmoetingsplek. We ervaren
af en toe overlast van jongeren met scooters op het fietspad achter de berg, dit speelt
vooral in de zomer. We hebben gelezen dat er mogelijk plannen zijn voor een overdekte
ontmoetingsplek met wifi. Dat gaat voor ons veel te ver, we zijn bang dat dit tot overlast
gaat leiden. Maar tegen een kleinschalige ontmoetingsplek hebben we geen
bezwaar. Verder hebben we vernomen dat er (bij de speeltuin) op de berg geen bankjes
staan, omdat dit jongeren aan zou trekken. Wat ons betreft is dit een groot gemis, er zijn
dagelijks veel ouders en opa's en oma's die zo'n bankje erg zouden waarderen. Laten we
niet te bang zijn voor hangjongeren, zeker als ze een eigen plek hebben achter de berg, en
een paar mooie bankjes neerzetten voor alle ouders en ouderen.

Locatie is NIET GESCHIKT. De locatie wordt nu NIET door jongeren gebruikt. We lopen elke Nee, er zit normaal nooit iemand. Als er een gebouw
avond een rondje met de hond, maar zie er nooit iemand.
komt zoals nu gepland is dan voldoet de locatie
helemaal niet: de locatie is ONVEILIG (aan doorlopend
onverlicht fietspad, opgesloten tussen hek
waterzuivering en berg). 1 Kinderen op weg naar de
voetbalvereniging maar ook andere fietsers kunnen niet
zien wie of wat zich bij het gebouwtje ophoudt. 2 De
locatie bevindt zich vlak bij een lagere school
(brommers en kinderen zijn geen geode combi). 3 De
locatie bevindt zich binnen de stankcontour van de
waterzuivering. Volgens het bestemmingsplan is
daarom een maatschappelijke functie uitgesloten.

1 Op de parkeerplaatsen wordt 's avonds en 's nachts
nog steeds veel gedeald en gebruikt. 2 Vooral in het
voorjaar en de zomer neemt de overlast op de berg toe.
3 De speeltuin op de berg is 60 meter lang op 60 meter
verwijderd van onze huizen en de JOP. Maar wat het
vooral lastig maakt is dat deze zich bevindt BOVEN onze
daken. Daardoor geeft dit 's nachts overlast. De berg is
vrij kaal waardoor ook (vooral bij onze huizen met de
tuin naar de berg gericht) er altijd een hinderlijke echo
hoorbaar is. Vooral 's nachts als mensen rondhangen in
de speeltuin op slaapkamer niveau houdt dit ons uit de
slaap. We verwachten dat de overlast zal toenemen als
er meer jongeren naar dit gebied worden gestuurd. De
Jop heeft niet het uitzicht / geen hangschommel waar je
met 4 man ik kan liggen. En bevindt zich wel binnen de
stankcontour van de waterzuivering.

1 Op een veilige plaats waar voldoende overzicht is. 2
Met minder vluchtroutes voor wanneer er gehandhaafd
moet worden. 3 Niet aan een doorlopend fietspad en in
de buurt bij een grote onbeheerde parkeerplaats met
bestaand drugs problemen. 4 Inrichting berg en JOP
handen samen: A Als de Jop er ondanks al onze punten
toch komt hopen we dat de speeltuin op initiatief van
de gemeente zelf wordt aangepast. Vooral de
hangschommel en de twee toestellen uiterst links
(gezien kijkend naar berg) geven erg veel overlast
omdat deze piepen wanneer ze niet worden
onderhouden. En uitnodigen tot hangen. B Svp geen
extra hangplekken/bankjes aan de speeltuinkant en de
op de top van de berg meer plaatsen om extra overlast
te voorkomen.
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