
Een plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten in Dorst 
 
Vorig jaar hebben we gesproken over een fijne plek voor jongeren in Dorst. Een plek waar 
jullie elkaar kunnen ontmoeten. Maar hoe staat het daarmee? We praten je graag even bij, 
zodat je helemaal op de hoogte bent.  
 
Enquête 
Er is een enquête gehouden onder jongeren in Dorst. Daar kwam onder andere uit dat er in 
Dorst geen fijne plek is voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Je kunt meer lezen over deze 
enquête op onze website: www.oosterhout.nl/inwoners/jeugd-onderwijs/projecten-jong. Een 
groep jongeren deed daarom een verzoek voor een ontmoetingsplek in Dorst. Zij zijn op zoek 
gegaan naar een goede plek en daar kwam het veldje aan de Generaal Maczekstraat uit. Er 
zijn gesprekken geweest met de buurt, waarbij ook andere inwoners, politie, handhaving, 
buurtpreventie, gemeente en jongerenwerk werden betrokken. 
 
De ontmoetingsplek  
Op het veldje aan de Generaal Maczekstraat komt een overdekte picknicktafel, waar jullie 
elkaar ook bij slecht weer kunnen ontmoeten. En er komt een teqball-tafel. We horen graag 
van jullie welke wensen er nog meer zijn, zodat we die verder kunnen onderzoeken. We 
hopen in mei te kunnen starten met de inrichting van jullie ontmoetingsplek. Daar kunnen we 
jullie hulp goed bij gebruiken. Helpen jullie mee om er een mooie plek van te maken?   
 
Afspraken maken 
We maken samen met buurtbewoners afspraken over het gebruik van de ontmoetingsplek. 
Want het moet voor iedereen in de wijk een fijne plek zijn en blijven. We beginnen met een 
proef en in oktober gaan we evalueren: Wat ging er goed? Wat kan beter? Hoe bevalt een 
tafel met dakje? Is dit wel de juiste plek? Die evaluatie doen we samen met jullie, jullie 
ouders, omwonenden en verschillende partners.  
 
Heb je nog toffe ideeën? 
Heb je nog toffe ideeën voor jullie ontmoetingsplek? Wat zou jij daar graag nog willen op die 
plek? Welke afspraken zou jij willen maken? Laat het ons vooral weten! Dat kan door even 
langs te komen tijdens de inloopavond op maandag 27 februari in De Klip, van 19.00 tot 
20.30 uur. Of door je ideeën door te geven op vrijdag 3 maart, tijdens de Cliffhanger in De 
Klip. We zijn er dan van 19.00 tot 20.00 uur.  
 
Heb je nog vragen? 
Dan kun je contact opnemen via e-mailadres jong@oosterhout.nl. 
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