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Jongerenfaciliteiten  
 

Een analyse naar de vraag en aanbod van jongerenfaciliteiten  

in de Gemeente Altena.  
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Inleiding 
In het najaar van het jaar 2018 is de projectgroep ‘Jongerenfaciliteiten’ opgestart als onderdeel van 
het adviesorgaan Going4Altena.  
De belangrijke vraag ‘zijn er genoeg jongerenfaciliteiten in de gemeente en weten jongeren dat ze er 
zijn?’ was de leidraad voor ons onderzoek.  
Want wat zijn jongerenfaciliteiten nu eigenlijk en waar zitten ze?  
Onder jongerenfaciliteiten verstaan wij uitgaansgelegenheden, sportfaciliteiten, bibliotheken, 
studieplekken, et cetera.  
 
Om het antwoord op deze prangende vraag te ontdekken zijn we twee onderzoeken gestart.   
Als eerste hebben we een enquête uitgezet onder de jongeren in de gemeente, hierin hebben we 
gevraagd welke faciliteiten er bereikbaar zijn voor ze en welke jongerenfaciliteiten ze missen.  
Daarna hebben we globaal per kern onderzocht welke faciliteiten er zijn.  
In dit rapport hebben we alle uitkomsten samengevat. Wij hebben gekeken naar faciliteiten waar 
jongeren regelmatig naar toe kunnen.  
Verder vindt u in dit document ook het verdere onderzoek dat we hebben uitgevoerd en ideeën voor 
mogelijke oplossingen.  
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Vraag en aanbod per kern  
Bij een aantal kernen worden er geen tips/tops gegeven, omdat dit relatief kleine kernen zijn. Er is in 

dit advies alleen gekeken naar de supermarkten en niet naar de overige winkels. Voor een uitgebreid 

overzicht verwijzen wij u naar de bijlage.  

Almkerk  
Als we kijken naar Almkerk zien we dat er al aardig wat faciliteiten zijn. 
Er zijn sportverenigingen, campings, horecaondernemingen, supermarkten, drogisterijen en er is een 
bioscoop.  
Er is hier al veel te doen, alleen er is hier geen bibliotheek/leer-en studeerplek.   
 
Top: 

• De Soos  

• De Pomp  
Tip: 

• Plek creëren waar studenten en leerlingen samen kunnen komen om te studeren en samen 
te komen 

 

Andel  
In Andel kunnen we een aantal horecaondernemingen vinden.  
Dit zijn echter geen uitgaansgelegenheden. Verenigingen en sportverenigingen zijn er in deze kern 
genoeg.   
Er is hier ook geen bibliotheek/leer-en studeerplek. 
 
Top: 

• Veel (sport-)verenigingen  
Tip: 

• Plek creëren waar studenten en leerlingen samen kunnen komen om te studeren en samen 
te komen 

• Uitgaansgelegenheid creëren  
 

Drongelen  
Drongelen is een klein dorpje met alleen een eetcafé.  
Er wonen hier niet veel jongeren, maar in de omliggende dorpen kun je wel een uitgaansgelegenheid 
vinden. 
Er is hier ook geen bibliotheek/leer-en studeerplek. 
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Dussen  
In Dussen zijn er veel horecagelegenheden te vinden, maar bijvoorbeeld geen uitgaansgelegenheid. 
Er zijn ook een aantal sportgelegenheden en er is een supermarkt en een bakkerij.  
Dussen heeft een servicepunt, in de Dussenaar, waar gereserveerde boeken kunnen worden 
opgehaald en gelezen boeken kunnen worden ingeleverd.  
Er is geen studieplek aanwezig. 
 
Top: 

• Servicepunt om boeken op te halen en in te leveren  
Tip: 

• Studie- en ontmoetpunt voor jongeren creëren  

• Uitgaansgelegenheid creëren 
 

Eethen  
Eethen heeft een horecaonderneming en een uitgaansgelegenheid.  
In het dorp is ook een voetbalvereniging te vinden.  
Er is geen supermarkt of een andere sportvereniging.  
In Eethen is een servicepunt waar boeken ingeleverd en opgehaald kunnen worden.  
Er is geen collectie aanwezig waaruit boeken kunnen uitgekozen.  
Alleen gereserveerde boeken kunnen worden meegenomen.  
Studieplekken zijn niet aanwezig. 
 
Tops: 

• Horecaonderneming  

• Uitgaansgelegenheid  
Tip: 

• Kijken naar de mogelijkheid voor een studie- en ontmoetpunt 
 

Genderen  
In Genderen vinden we een supermarkt en een horecaonderneming.  
Er zijn 2 verenigingen te vinden.  
Er is geen uitgaansgelegenheid, maar een aantal keer in het jaar wordt er iets georganiseerd.  
Net zoals in Dussen en Eethen is er een servicepunt voor het ophalen en inleveren van boeken. 
 
Tops: 

• Horecaonderneming  

• De Oranjevereniging Juliana organiseert jaarlijks evenementen (ook in Babyloniënbroek) 
Tip: 

• Kijken naar de mogelijkheid voor een studie- en ontmoetpunt 
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Giessen  
In Giessen is een vrij breed aanbod aan horecaondernemingen. Er zijn geen uitgaansgelegenheden. 
Er zijn ook een aantal sportverenigingen.  
In Giessen kun je geen supermarkt vinden wat je wel zou verwachten.  
Giessen heeft geen bibliotheken of studieplekken 
 
Tops: 

• Sporthal de Jager 

• De Harten Brigade 

• De incidentele feesten georganiseerd door 538, Q-music, etc.  
Tip: 

• Kijken naar de mogelijkheid voor een studie-en ontmoetpunt 

 

Hank 
In Hank is er één camping, één boeren mini camping en één gastarbeiders mini camping. Daarnaast is 
er ook een zwembad.   
Er is ook een breed aanbod horecagelegenheden.  
Hier is ook geen uitgaansgelegenheid.  
Er zijn genoeg sportverenigingen. 
Het aanbod supermarkten is hier wel voldoende.  
Hank heeft een bibliotheek waar boeken kunnen worden ingeleverd en de gereserveerde boeken 
kunnen worden opgehaald.  
Ook is er een collectie boeken aanwezig in deze vestiging. 
 
Top: 

• Zwembad  
Tip:  

• Geen fijne studieplek in de bibliotheek  

• Mogelijkheid tot jongerenborrel/feestavonden voor jongeren in het dorpshuis  
 

Nieuwendijk  
In Nieuwendijk zijn een aantal horecaondernemingen en er is een uitgaansgelegenheid. 
Er zijn een aantal sportverenigingen en er is een supermarkt.  
In Nieuwendijk is een vestiging waar gestudeerd kan worden en cursussen worden gegeven. 
Ook kunnen er boeken worden opgehaald en ingeleverd en er is een collectie boeken aanwezig. 
 
Top: 

• Studieplek  

• Uitgaansgelegenheid  
Tip: 

• Meer bekendheid werven voor de uitgaansgelegenheden 
 

Rijswijk  
In Rijswijk zijn er een aantal horecaondernemingen.  
Er is hier één sportclub en er zijn een aantal supermarkten.  
Er is hier geen uitgaansgelegenheid aanwezig.  
Er is een servicepunt, maar geen studieplek. 
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Sleeuwijk 
Er is in Sleeuwijk een camping en verschillende horecagelegenheden.  
Daarnaast zijn er ook een aantal sportgelegenheden en een aantal supermarkten.  
Er is ook hier geen uitgaansgelegenheid.  
In Sleeuwijk zit een servicepunt voor het ophalen en inleveren van boeken.  
Er is geen studieplek. 
 
Tip: 

• Uitgaansgelegenheid creëren  

• Studieplek creëren  
 

Uitwijk 

Er is hier één sportschool en een horecaonderneming.  
Er is hier geen supermarkt of uitgaansgelegenheden.  
Uitwijk heeft geen bibliotheken of studieplekken. 
 

Veen 

In Veen zijn er verschillende campings en horecagelegenheden.  
Er is een sportvereniging en een sportschool.  
Ook is er een supermarkt.  
Er is hier geen uitgaansgelegenheid.  
Er zijn geen bibliotheken of studieplekken in Veen. 
 

Werkendam 
Er zijn hier verschillende campings en horecagelegenheden.  
Ook zijn er uitgaansgelegenheden en verschillende sportverenigingen.  
Er zijn hier ook een aantal supermarkten.  
In Werkendam is een vestiging met studieplekken en een collectie boeken.  
Hier kunnen ook boeken worden opgehaald en ingeleverd. 
 
Top:  

• Vestiging met studieplek  
Tip: 

• Meer bekendheid verwerven voor de studieplek 
 

Wijk en Aalburg 
Er is in Wijk en Aalburg een camping en een aantal horecaondernemingen.  
Er is een sportschool en verschillende supermarkten.  
Wijk en Aalburg heeft een vestiging waar boeken kunnen worden opgehaald en ingeleverd en er is 
een collectie.  
Ook zijn er studieplekken. 
 
Top: 

• Studieplekken aanwezig  

• Uitgaansgelegenheid aanwezig  
Tip:  

• Uitgaansgelegenheden creëren voor 16+-ers  
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Woudrichem 
In Woudrichem is er een camping en verschillende horecaondernemingen.  
Daarnaast zijn er verschillende sportverenigingen en supermarkten.  
Er is hier ook geen uitgaansgelegenheid.  
In Woudrichem is een vestiging met dezelfde functies als de vestiging in Wijk en Aalburg. 
 
Top: 

• Studieplekken aanwezig  
Tip:  

• Uitgaansgelegenheden creëren  

• Investeren in bereikbaarheid  
 
  



9 
 

Mogelijke oplossingen  
Zelf hebben we ook gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Er kunnen bijvoorbeeld extra 

uitgaansgelegenheden geopend worden in kernen waar er nog geen uitgaansgelegenheden zijn. 

Hierdoor hoeven jongeren minder lang te reizen voor een avondje uit. Tevens is het verruimen van 

de openingstijden van de bestaande uitgaansgelegenheden een mogelijkheid. De meeste bestaande 

uitgaansgelegenheden zijn namelijk aardig bekend in Altena. Zodra deze vaker open zouden gaan, is 

er al meer keuze voor de jongeren. 

Er is vraag naar Bibliotheken, leer-, en werkplekken in de gemeente. Deze zouden bijvoorbeeld in een 

voormalig gemeentehuis gecreëerd kunnen worden. Als er extra leer-en werkplekken komen, 

hebben de jongeren meer plaatsen waar ze rustig aan school of andere opdrachten kunnen werken. 

Ook zouden deze plekken handig kunnen zijn om samen te studeren of om bijlessen te geven. 

Jongeren vragen naar een plaats om met elkaar af te kunnen spreken.  

Er zouden bijvoorbeeld picknickbankjes geplaatst kunnen worden verspreid over de gemeente.  

Je kunt hier makkelijk met meerdere mensen zitten en het is ook leuk voor de volwassenen. 

Daarnaast is er ook veel vraag naar sportgelegenheden. 

Hierin hebben wij nog een extra idee voor het bestaande sportplan.  

Het lijkt ons een leuk idee om dit te combineren met de zorg.  

Zo zouden er sportdagen georganiseerd kunnen worden in combinatie met gehandicapte mensen of 

ouderen.  

Dit is voor de jongeren erg leerzaam en erg leuk! Verder zou het plaatsen van basketbalpalen en 

voetbaldoeltjes een goede kortetermijnoplossing kunnen zijn voor het huidige gebrek aan 

sportgelegenheden.  

Hier kunnen jongeren samen komen, samen sporten en hun energie kwijt.  

Verder kunnen er in bestaande restaurants of dorpshuizen speciale jongerenavonden georganiseerd 

worden, op initiatief de gemeente, een stichting of een burgerinitiatief. 

Zo zou je bijvoorbeeld high tea’s, game-avonden, spelletjesavonden of borrelavonden kunnen 

organiseren.  

Hier kunnen jongeren gezellig onder toezicht samenkomen en ontspannen.  

In een bestaand restaurant zouden er vrijdag borrels georganiseerd kunnen worden.  

Als hier een leuk muziekje aan toegevoegd wordt, is dit al super gezellig voor de jongeren. 
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Winstbelofte en gezamenlijk belang 
Bij het realiseren van nieuwe faciliteiten in de gemeente komen een hoop voordelen kijken. 

Het is belangrijk om goed te kijken welke faciliteiten in welke kern van belang zijn en wat de 

voordelen zijn van voldoen aan de huidige behoefte naar faciliteiten.  

 

Uit de enquête is gebleken dat jongeren voornamelijk vragen naar uitgaansgelegenheden. De kernen 

Andel, Drongelen, Dussen, Genderen, Giessen, Hank, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Veen en 

Woudrichem hebben allemaal geen uitgaangelegenheid voor jongeren.  

Doordat er in deze kernen geen clubs of discotheken zijn ontstaan er problemen: 

1. Jongeren moeten ver fietsen om bij de uitgaansgelegenheden te komen, aangezien ze niet in hun 

kern aanwezig zijn; 

 

2. Doordat er weinig uitgaangelegenheden zijn zorgt het ervoor dat degene die er zijn snel vol raken; 

 

3. Er is weinig variatie, de voornaamste plek waar de jongeren in de gemeente heen gaan is de SOOS 

in Almkerk en dit wordt na een tijdje ook eentonig, aangezien de avonden vaak hetzelfde zijn 

ingericht.   

Hierdoor gaan jongeren zelf feestjes geven in hun huidige omgeving, waar ze niet per definitie onder 

toezicht staan van een volwassene. Er is dan ook geen zicht op eventueel drank- en drugsgebruik en 

ongewenst gedrag;  

 

Ook is het voor jongeren veiliger wanneer er in hun buurt een uitgaansgelegenheid kunnen vinden. 

Zo zouden ze in het donker minder ver te hoeven te fietsen en is er minder kans op incidenten 

onderweg.  

 

Als uitgaansgelegenheden vol zijn gaan jongeren zoeken naar alternatieve dingen om te doen.  

Dit kan resulteren in dingen als vandalisme.  

Doordat er weinig variatie is komen er gelijke problemen, net zoals door de uitgaansgelegenheden 

die vol zijn.  

 

Deze problemen zouden voor een groot deel opgelost kunnen worden door nieuwe 

uitgaansgelegenheden te realiseren. 

 

Verder is er ook veel vraag naar sportgelegenheden, voornamelijk een turnhal. 

Sporten voor jongeren is erg belangrijk, het helpt om jongeren bij elkaar te brengen en zorgt dat ze 

gezond blijven.  

 

Er is vraag naar bibliotheken/leer- en werkplekken, deze ondersteunen en motiveren jongeren bij het 

leren, dit zorgt ook voor betere resultaten op school. In sommige kernen zijn deze leer- en 

werkplekken al aanwezig, maar weten jongeren nagenoeg niet dat ze bestaan. Het is dus belangrijk 

om zowel te werken aan de bekendheid van de huidige faciliteiten als werken aan het realiseren van 

nieuwe faciliteiten.  

 

Er is vraag naar cafés en restaurants, omdat er zijn hier op het moment niet heel veel opties voor 

jongeren. De restaurants die er zijn, zijn vooral voor ouderen en voor jongeren vrij prijzig of niet 

aantrekkelijk om naar toe te gaan met vrienden. In andere dorpen zoals Raamsdonksveer of 

Oosterhout zie je echter dat veel meer jongeren af en toe eens naar een restaurant gaan om met 
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vrienden bij te kletsen.  

 

Er is vraag naar hangplekken voor jongeren, bijvoorbeeld een skatebaan of basketbalveldje. 

Tevens zorgt dit ervoor dat jongeren niet gaan hangen in de gemeente. Diversiteit is belangrijk, zodat 

er voor iedereen iets is. 
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Het belang van faciliteiten omschreven door jongerenwerkers 
Het is belangrijk dat er voldoende jongerenfaciliteiten zijn voor de jeugdige in Altena. 

Jongeren zijn volop in ontwikkeling tot zelfstandige individuen. Tijdens deze levensfase hebben ze 

behoefte aan een stimulerende en veilige omgeving waar ze hun interesses en talenten kunnen 

ontwikkelen. Jongeren hebben ruimte nodig om te kunnen experimenteren, grenzen op te zoeken en 

ervaringen te delen. Niet alleen binnenshuis maar ook buitenshuis. Dat is cruciaal voor 

hun ontwikkeling. 

Faciliteiten speciaal voor jongeren zijn daarom zeer belangrijk. Jongerenfaciliteiten dragen bovendien 

bij aan het verminderen van overlast. 
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Conclusie  
In de gemeente Altena is er veel vraag naar meer jongerenfaciliteiten.  
Er is voornamelijk vraag naar leer- en werkplekken, uitgaansgelegenheden in meerdere kernen en 
plaatsen om samen te komen met vrienden en eventueel te ontspannen. 
Om dit op te lossen zouden er in enkele kernen gekeken kunnen worden voor een 
uitgaansgelegenheid of een studieplek. Dit zou niet in elke kern hoeven. Als een aantal kernen deze 
faciliteiten krijgen, dan kunnen de jongeren uit omliggende kernen daar ook heen.  
Zo geef je jongeren de kans om bezig te blijven, zonder op straat rond te hangen.  
 
We hebben zelf, zoals hier boven genoemd, gebrainstormd over meerdere kortetermijnoplossingen 
voor de huidige vraag naar meer faciliteiten.  
Graag gaan we in gesprek over de huidige plannen met betrekking tot het uitbreiden van 
(jongeren)faciliteiten en hoe we onze krachten kunnen bundelen om een betere leefomgeving te 
creëren voor jongeren in de gemeente Altena.  
 


