Uit de raadsvergadering van 23 mei 2006
In de raadsvergadering van afgelopen 23 mei
werd door het CDA gevraagd om het voorstel
om extra geld toe te kennen aan het jeugdhonk
van de agenda te halen. Dit was mijn reactie
daarop die ik heb uitgesproken tijdens deze
vergadering:
Wij zijn een sterke voorstander van de komst
van een jeugdhonk in de kern Eersel, zoals
ook in de andere kernen. De behoefte is in de
jaren al voldoende aangetoond. Een jeugdhonk is een voorziening voor 12-16 jarigen.
Een groep die vaak tussen de wal en het schip
valt. Ook een groep die niet georganiseerd is
of vertegenwoordigd in een raad o.i.d. Voor het
jongerenopbouwwerk is het een belangrijke
groep om preventief mee te kunnen werken.
Noem het maar een kwetsbare groep waarvoor
wij graag willen knokken en die we serieus
willen nemen. In het serieus nemen, in het
bereiken en iets kunnen doen voor die groep is
een ruimte erg belangrijk.
Voor de realisering van het Eerselse jeugdhonk is gekozen voor een voorbereidingstraject waarbij de jongeren een belangrijke rol
konden spelen. Hoewel niet eenvoudig, hebben ze dat ook gedaan en nu het project
steeds concretere vormen aan kan gaan nemen, zullen ze dat nog sterker gaan doen.
Meepraten over de inrichting is gemakkelijker
en interessanter dan over een programma van
eisen.
Wij hechten er sterk aan dat dit proces door
blijft gaan, dat we de jongeren serieus blijven
nemen en dat we ze niet ontmoedigen maar
juist extra stimuleren. Dat de jongeren zo snel
mogelijk resultaat zien en geprikkeld worden in
hun creativiteit en enthousiasme.
De gemeenteraad heeft gekozen voor dit traject waarin ze bij de start de kaders heeft gesteld en de verdere uitwerking aan de jongeren
en de professionals heeft over gelaten. Waarom moet er dan nu eerst een opiniërende
raadsvergadering komen? Nieuwe kaders
stellen, het proces opnieuw starten, of helemaal geen jeugdhonk?
Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn
over het beheer van dit en de andere jeugdhonken. Maar in dit traject ligt het naar onze
mening voor de hand dat het jongerenopbouwwerk in overleg met de jongeren, ouders
en maatschappelijke organisaties (zoals
dorpshuizen, stichting JAM) met voorstellen

komt. Daar worden wij dan graag over geïnformeerd en daar willen we dan ook graag
onze mening over geven. Dat kan allemaal een
plek krijgen in de verdere voortgang van het
proces. Maar laten we daarom dit proces niet
vertragen en frustreren.
Wij vinden dat JAM bij de verdere ontwikkelingen van het plan betrokken moet blijven. Het
jeugdhonk en het popmuziekcentrum moeten
goede buren van elkaar kunnen worden die
ook wat aan elkaar hebben. Maar met de
komst van het jeugdhonk zal niet de totale
wensenlijst van JAM gehonoreerd kunnen
worden. Daar willen we afzonderlijk onze aandacht nog aan besteden.
Als er partijen zijn die er niet meer geld voor
over hebben, laat ze dat dan zeggen. Als er
partijen zijn die geen jeugdhonken in onze
gemeente willen, laat ze dat dan uitspreken.
Draai er niet om heen en ben duidelijk in wat je
voor deze kwetsbare groep uit onze samenleving wilt betekenen.
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