
   
De Rietlanden Marken groep 8 / Kinderraadsvoorstel 2010 
 

1. Titel/Naam  
Wat is de naam of titel van 
het voorstel? 

 
Een eigen J.O.P., dat is een Jongeren Ontmoetings Plaats.  
 

2. Onderwerp  
Wat is het algemene 
onderwerp van het voorstel? 

Deze kinderraadsleden willen een J.O.P. op Marken zodat er eindelijk iets anders, iets 
passends is voor kinderen van 10-15 jaar. Een eigen ontmoetingsplaats. De J.O.P. heeft een 
overkapt open huisje met bankjes, een tafeltennistafel, een vogelnestschommel en soort 
van korfbalspeeltoestel. 
 

3. Samenvatting  
Geef in een korte 
samenvatting het voorstel 
weer (max. 8 regels) 

We plaatsen de J.O.P. op het grasveld naast de bomen achter het dorpshuis. De jongeren 
kunnen er samenkomen, spelen en picknicken. Het is bedoeld voor kinderen van 10-15 uit 
Marken. Als de J.O.P. er komt dan denken we dat er gebruik van wordt gemaakt door de 
jeugd van Marken.We hoeven dan niet meer naar de kleine kinderspeelplaats.  
 

4. Wie  
Wie dient het voorstel in 
 
 
 
 
Voor wie is het voorstel 
bedoeld? 

 
Rebecca Bontenbal  
Selena Kamstra        
Sarah Barink            
Kelsey Appel       
     
Het voorstel is bedoeld voor jongeren van 10-15 jaar die wonen op Marken. 
 
 

5. Wat  
Wat is er nodig om het 
voorstel te realiseren? 

Stap 0 Eigen schets, ontwerp inrichting GEDAAN 
Stap 1 Locatie GEVONDEN 
Stap 2 Bij Gemeente checken of er bezwaren tegen JOP zouden kunnen zijn. GEDAAN 
          Bestemming is groenvoorziening wat inhoudt dat speelvoorzieningen mogelijk zijn.                    
Stap 3 Bedrijf vinden voor de uitvoering GEVONDEN 
Stap 4 Ontwerpvoorstel voor de uitvoering GEKREGEN 
Stap 5 Prijsopgave binnen het budget ontvangen voor de uitvoering GEKREGEN 
Stap 6 Maken van het ontwerpvoorstel GEDAAN 
Stap 7 Overtuigende presentatie maken voor de KGR. GEDAAN  
 

6. Waar  
Waar gaat het voorstel 
worden uitgevoerd?  

Op Marken, naast dorpshuis Het Trefpunt op het grasveldje.  
Dit stukje grond is eigendom van de gemeente. 

Is dit permanent of tijdelijk?  Permanent 
 

7. Hoe (Planning) 
Geef hier de stappen weer, 
die genomen moeten worden 
om het voorstel te realiseren 
(stappenplan) 

Zie punt 5. 
Locatie fotograferen GEDAAN. 
Handtekeningen, reacties van bewoners 
Luchtfoto  
Presentatie uitwerken en uitvoeren. 

8. Motivatie  
Waarom is er voor dit 
voorstel gekozen? 

Omdat we hier alleen maar een speeltuin hebben. Wij willen wel een ander plekje voor 
kinderen van onze leeftijd. Want kinderen van onze leeftijd gaan naar de bioscoop of naar 
vrienden buiten Marken. Nu kunnen wij en zij met vrienden op dit gezellige plekje lol 
maken. Voor alle leeftijdsgroepen hoort er iets te zijn. Een J.O.P. is er nog niet 
 

9. Draagvlak  
Wie ondersteunt het 
voorstel?  

Onze hele klas, de meesters en juffen.  
Markers die mee hebben gedaan aan de handtekeningenactie. 
Bewoners die het dichtst in de buurt wonen van de J.O.P. 
 

Hoe is het draagvlak 
gecreëerd? 

Ouders, bewoners, leerlingen, omwonenden en handtekeningenactie. 

10. Begroting 
 
 

De inrichting van de J.O.P. kost eigenlijk € 11.800,- . We hebben een prijsopgave van een 
bouwbedrijf met een speciale korting waardoor alle gewenste toestellen kunnen worden 
geplaatst voor het bedrag van  € 10.000 euro. Hierdoor blijven we binnen het budget. 
 



 
10. Begroting, 
vervolg 
 
 
 
 

 

 
Jongerenontmoetingsplek: €  6.900,-- 
Type: Dugout. 
Afmeting; 2,5x4 meter. 
Hoogte: 2 tot 2,5 meter. 
Wanden: 1 achterwand en 2 zijwanden op halve hoogte. 
Banken: 1 stuks langs achterwand. 
Materiaal: Metaal. 
Uitvoering:Verzinkt en gecoat in 2 standaard Ral kleuren naar keuze. 

Fundering:D.m.v. grondpotten, aangestort met beton. 
Tafeltennistafel: € 1.050,-- 
Type: Heavy duty 
Afmeting: 152x274 cm. 
Materiaal: Beton met Rvs omranding op stalen frame. 
Uitvoering: Bovenblad in kleur.   
Frame verzinkt. 
Vogelnestschommel: € 2.950,-- 
Type:  Bu 6270 
Oppervlak: Benodigde grondoppervlak 275x200 cm.  
Framehoogte: 235 cm. 
Uitvoering: Verzinkt. 
Manddiameter: Ø 113 cm. 
Korfbalpaal: € 950,-- 
 
Totaal € 11.850,-- 
Korting € 1.850,-- 

Eindtotaal € 10.000,-- 
 
 
 

  

 


