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Aan de bewoners van Dorst 

 

Ontmoetingsplek voor de jeugd in Dorst  
 
Vorig jaar hebben we met jongeren uit Dorst, hun ouders en betrokken inwoners gesproken 
over een ontmoetingsplek voor de jeugd in Dorst. We praten u in deze brief graag bij over de 
laatste stand van zaken en nodigen u bovendien uit voor een inloopavond waar u terecht kunt 
met al uw vragen. 
 
Generaal Maczekstraat 
Jongeren in Dorst hebben behoefte aan een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Zo’n plek is er 
niet in Dorst. De jeugd is daarom zelf op zoek gegaan naar een geschikte en veilige plek in Dorst en 
kwam uiteindelijk uit bij het veldje aan de Generaal Maczekstraat. De jongeren zijn zelf in gesprek 
gegaan met de buurt, waarbij ze ook andere inwoners, politie, handhaving, buurtpreventie, gemeente 
en jongerenwerk hebben betrokken.  
 
De ontmoetingsplek 
Op het veldje aan de Generaal Maczekstraat komt een overdekte picknicktafel. Natuurlijk is de 
picknicktafel straks ook voor de rest van de buurt te gebruiken. Naast een picknicktafel komt er een 
teqball-tafel. Teqball is een combinatie van tafeltennis en voetbal op een soort pingpong-tafel. Verder 
bekijken we of we het voetbalveldje een update kunnen geven. Naar verwachting beginnen we in mei 
met de inrichting van de ontmoetingsplek. 
 
Afspraken maken 
Het moet een veilige plek zijn en blijven, voor de jeugd en ook voor de buurtbewoners. We maken 
samen afspraken over het gebruik van de ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld over het opruimen van 
rommel, over wanneer het stil moet zijn en over gedragsregels. Die afspraken komen op een bord bij 
de ontmoetingsplek.  
 
Proef  
We beginnen als proef op het veldje aan de Generaal Maczekstraat. We evalueren in oktober 2023. 
Wat ging er goed? Wat kan beter? Hoe bevalt een tafel met dakje? Is dit wel de juiste plek voor de 
jeugd? De evaluatie doen we met omwonenden, de jongeren, hun ouders en partners (de politie, 
boa’s, jongerenwerk en MOOVE). Samen gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor de lange 
termijn. Wethouder Guus Beenhakker: “De jeugd moet zich welkom voelen in Dorst en een plek 
krijgen. Bij het vormgeven van deze plek proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met alle 
wensen. We vragen u daarom om het een kans te geven. Maak een praatje met deze jongeren, het is 
goed om een band met ze op te bouwen. We hopen samen met de jongeren uit Dorst op een 
succesvolle proefperiode”.  
 
Overlast melden 
Mocht u zien dat er misbruik wordt gemaakt van de ontmoetingsplek, dan vragen we u om dat te 
melden. Dat kan via de mijngemeente app. Tijdens de inloopavond zijn er kaartjes beschikbaar met 
informatie over wanneer en hoe u kunt melden.  
 
Inloopavond op 27 februari  
Heeft u vragen, bent u enthousiast of heeft u zorgen die u graag wilt bespreken? Komt u dan naar de 
inloopavond op 27 februari in De Klip, van 19.00 tot 20.30 uur. Tijdens de inloopavond zijn de 
wijkmakelaar, de wijkwethouder, de collega’s van handhaving, de politie en de jongerenwerker 
aanwezig. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.   
 
 



 

 

 

 

 

 

   

   

 

Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Matthias Kalwij, 
wijkmakelaar Dorst, via e-mailadres m.kalwij@oosterhout.nl.  
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