
Inspraak Jongerenraad op Altenaronde 23 februari 2021 

Onderwerp: Jongerenfaciliteiten 

 

Beste dames en heren,  

De reactie op ons onderzoek vinden wij teleurstellend.  

In de reactie lezen wij dat er vooral ingegaan wordt op wat er niet kan vanwege Covid-19. 

Ook merkten wij op dat er niet op alle aspecten van ons onderzoek is ingegaan, zoals op 

ontmoetingsplekken en investeren in sportaccommodaties. 

 

Door middel van ons onderzoek willen we benadrukken dat er een tekort aan jongeren faciliteiten is 

en dat deze voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Nu is het juist het moment om hier 

op voor te bereiden.  

Wij zijn van mening dat een aantal van onze ideeën, zoals een ontmoetingsplek en studieplekken nu 

al wel gerealiseerd en in gebruik genomen kunnen worden.  

Ons onderzoek is gebaseerd op mogelijke oplossingen en dit zijn overigens enkele voorbeelden, dit 

sluit niet uit dat dit alle mogelijke oplossingen zijn. 

Er zijn wel degelijk mogelijkheden voor de gemeente om te sturen wat betreft 

uitgaansgelegenheden, dit kan bijvoorbeeld met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, daarnaast kan de 

gemeente het aantrekkelijker maken voor ondernemers om een uitgaansgelegenheid te starten.  

De gemeente hoeft hier ook geen uitgaansgelegenheden te faciliteren, maar zij kunnen wel 

ondernemers stimuleren.  

 

Wij zijn zeker enthousiast over het initiatief voor jongeren in coronatijd, maar het is ook tijd voor 

vaste faciliteiten.  

Zoals blijkt uit de brief van het dorpshuis uit Sleeuwijk, zijn jongeren faciliteiten ook nu belangrijk.  

In de reactie op ons onderzoek staat een voorbeeld van het dorpshuis in Meeuwen. Dit is een van de 

21 dorpskernen. 

Onze vraag is dan ook of er contact gelegd is met andere buurt en dorpshuizen?  En hoe het zit met 

de verschillende doelgroepen die hier terecht kunnen.? 

Wij willen nogmaals graag benadrukken dat de Jongerenraad een adviesorgaan is. Met het bedenken 

van oplossingen zouden wij graag willen assisteren, maar de uitvoering hiervan behoort niet tot onze 

taken. 

 

Marissa de Haan 

Bram de Keijzer 

 


