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Jeugdbeleid
Beste lezer,

Als Zeeuws provinciebestuur willen wij dat iedereen tussen de 0 en 23 jaar kan opgroeien in een prettige omgeving. Zeeland moet een
provincie zijn waar het goed is om te leven, te wonen en te werken.

Zeeland heeft heel wat te bieden. Onze provincie is kleinschalig, waardoor mensen en instanties makkelijk bereikbaar zijn, het is er
veilig en we hebben nog veel en mooie natuur. Maar het kan nog beter! Daarom hebben we een jeugdbeleidsnota gemaakt: ‘Zeeland, de
beste provincie om groot te worden’. Om het positieve te behouden en bepaalde zaken (nog) te verbeteren. In de nota staat beschreven
wat we de komende jaren voor de jeugd gaan doen en waarom.
Er hebben aan deze beleidsnota heel wat mensen meegewerkt. We hebben gesproken met de Zeeuwse gemeenten, maatschappelijke
instellingen, het onderwijs en niet te vergeten jullie zelf. Zo kregen we een goed beeld van alles wat een rol speelt in de leefomgeving van
de jeugd en van wat er precies nodig is.
Het belangrijkste uitgangspunt van ons jeugdbeleid voor de komende jaren is hierdoor misschien wel dat we willen investeren in kansen
voor álle jongeren. Dat is veel meer dan ons – via onze wettelijke taak in de jeugdzorg – vooral te richten op een kleine groep jongeren
met problemen. Om dit te bereiken, hebben we anderen nodig. Daarom zullen we bijvoorbeeld organisaties, onderwijsinstellingen,
bedrijven, gemeenten en jongeren ondersteunen in de dingen die ze doen. Denk maar aan activiteiten op vlak van sport en cultuur.

In elk geval hebben de gevoerde gesprekken zes hoofdthema’s opgeleverd:
De jeugd doet mee;
• Scholing en werk;
• Vrije tijd;
• Een prettige leefomgeving;
• Openbaar vervoer;
• Verbeteren en herstellen.
Bij elk thema hebben we actiepunten voor de komende vijf jaar opgesteld. In totaal zijn het er 37. We willen daar graag samen met jullie mee
aan de slag!
•

In deze folder vind je eerst kort informatie over deze zes thema’s. Daarna worden de 37 actiepunten op een rijtje gezet en tenslotte
ook de provinciale contactpersonen voor de verschillende thema’s.
Heb je vragen, ideeën of commentaar ? Laat het dan via hen weten of geef je mening via www.jouwzeeland.nl.
We spreken elkaar vast snel!

Met vriendelijke groet,

G.R.J. Van Heukelom
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Thema’s

A1
EM

De jeugede
doet m

We vinden het
belangrijk om
regelmatig met
jullie in
gesprek te
gaan. Zo
kunnen we onze
plannen beter laten
aansluiten op jullie
leefwereld en behoeften.

In 2007 gaan we aan de slag om een
goede communicatiestructuur neer te
zetten waarmee jullie ons goed weten
te vinden als je een vraag of een advies
hebt aan ons. Tegelijk moet dit ons de
mogelijkheid geven jullie regelmatig te
informeren én vragen te stellen over de
dingen waarmee we bezig zijn en over
wat jullie aan ons kunnen hebben
(actiepunten 1 – 2).

‘Dan schudden ze nog even je
hand en ze zouden
erover nadenken, maar er is
niets gebeurd en we
hebben er nooit meer iets
over gehoord.’
Jongen, 13 - 15 jaar

TH

TH

Waaraan willen we gaan werken?

A2
EM

n
School ke
Wer

‘Ik vind, de samenleving is al
best wel op geld gericht.
Dan vind ik het ook wel goed
dat je eens iets
doet zonder dat je er iets
voor krijgt.’
Meisje, 13 - 15 jaar

Iedereen
moet de
kans
krijgen om
zich zo goed
mogelijk te
ontwikkelen
door scholing en
werk.

Onderwijs geeft je de mogelijkheid om
mee te doen in de maatschappij, contact te hebben met leeftijdsgenoten,
nieuwe kennis en vaardigheden op te
doen, diploma’s te halen en je voor te
bereiden op een beroep. Via een nieuwe
onderwijsnota en het realiseren van
een betere afstemming tussen scholen
en bedrijven willen we de kansen op
een gepaste opleiding en op werk vergroten (actiepunten 4 – 6).

Ons ideaal is dat mensen goed met
elkaar kunnen opschieten, respect
hebben voor elkaar (bijvoorbeeld jong
en oud) en zich betrokken voelen bij
hun directe omgeving.
Vrijwilligerswerk is één van de mogelijkheden om die betrokkenheid – en
daarmee ook het eigen verantwoordelijkheidsgevoel – te vergroten. Daar
willen we sterk op inzetten de komende
jaren (actiepunt 3).
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‘Ja, het is slecht als iemand

stopt met school, want het is
moeilijk om aan een baan te
komen als je je school
niet afmaakt. Ze moeten
jongeren meer stimuleren om
hun school wel af te maken. ’
Meisje, 13 - 15 jaar

Werk zorgt ervoor dat je een inkomen
hebt waardoor je zelfstandig kunt leven
en je jezelf verder kunt ontwikkelen.
Daarom is het van belang dat iedereen,
na afronding van een opleiding, werk
vindt.
We gaan daarom onder andere meer
investeren in de toeristische sector, in
het aantrekken van nieuwe bedrijven
en in de kenniseconomie. Dit moet ook

voor jongeren extra banen opleveren.
Ondanks het feit dat de werkloosheid
onder jongeren de laatste jaren is
gedaald, blijft elke werkloze jongere er
in principe één teveel. Daarom zullen
we onderzoeken wat nu precies de oorzaken zijn van de werkloosheid onder
jongeren, zodat we hen gerichter kunnen ondersteunen in de toekomst
(actiepunten 7 – 9).

Vrije tijd is
het moment
waarop je
niets moet.
Het is de
tijd waarin je
volgens eigen
wensen dingen
kunt doen en je
talenten kunt ontplooien.

A3
EM

Vrije Tijd

We willen investeren in vrije tijd door
voorzieningen te ondersteunen, waardoor alle kinderen en jongeren meer
kansen krijgen om sportief, cultureel
en recreatief bezig te zijn.

‘Ik ben op een gegeven moment

thuis komen te zitten en ja, dan
ben je werkloos en dan moet je
naar het CWI maar geen mens
die mij dat vertelt. En er staat niet
echt een bord buiten: CWI voor
werkzoekenden, daar zoeken. ’
Jongen, 19 - 23 jaar
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TH

Thema’s: Waaraan willen we gaan werken?

‘Zeeland is leuk voor
gezinnen, maar hoe ouder je wordt
hoe minder er te doen is. ’
Meisje, 16 - 18 jaar

Thema’s: Waaraan willen we gaan werken?

Goede vrijetijdsvoorzieningen kunnen
ook helpen voorkomen dat iemand in de
problemen komt (actiepunten 10 – 15).
Tegelijk zullen we de professionalisering van het jongerenwerk ondersteunen (actiepunten 16 – 17).
Tenslotte zal in overleg met de gemeenten gekeken worden naar mogelijkheden om de buitenruimte aantrekkelijker
te maken voor de jeugd (actiepunt 18).

‘Naast ons huis ligt een heel

groot veld, dat is het enige
speelveldje bij ons in de wijk.
Als je dan daar wilt spelen trap
je zo in de hondenpoep. ’
Meisje, 8 - 12 jaar

THE

MA

4

tige
Een pret ing
v
leefomge

Iedereen heeft
het recht om
in een
aangename
en veilige
omgeving op
te groeien:
op straat, op
school en thuis.

‘Er was een keer… toen ging
in één keer de hele groep
meedoen en toen werden er
dingen gezegd als ga naar je
eigen land terug. En dat vond
ik niet leuk. ’
Meisje, 8 - 12 jaar

Dit bepaalt voor een belangrijk deel
hoe je je voelt, of je je talenten goed
kunt ontplooien en wat je mogelijkheden zijn om deel te nemen aan de
samenleving.
Acties die betrokkenheid van kinderen
en jongeren bij hun directe leefomgeving
vergroten, hun verdraagzaamheid en
weerbaarheid verbeteren of bijdragen
aan een veiligere buurt kunnen door ons
worden gesteund (actiepunt 19 – 22).

‘Het wordt wel gezegd over de
jongeren, die kunnen alleen
maar rotzooi maken, maar dat
is helemaal niet waar. ’
Meisje, 13 - 15 jaar

Goede huisvesting is belangrijk voor
het algemene welbevinden van iemand.
Daarom zullen we een project beginnen
om starters op de woningmarkt te helpen (actiepunt 23).
Ook zullen situaties die de verkeersveiligheid bedreigen worden aangepakt
(actiepunt 24).

‘Het is hier wel vertrouwd en
relaxed en je kent het hier toch
wel … en het is verder helemaal
niet verkeerd om hier te wonen.
Als je aan je toekomst denkt, is
het hier toch vrij relaxed; je
kinderen kun je hier nog gewoon
op straat laten spelen. ’
Jongen, 19 - 23 jaar
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Thema’s: Waaraan willen we gaan werken?

TH

Iedereen
heeft
vervoer
nodig en
dus vaak
ook
openbaar
vervoer. Het
vergroot de mogelijkheden om deel
te nemen aan de maatschappij.

A5
EM

r
Openbaa
Vervoer

Bovendien wordt onderzocht of de bussen ook meer in de avonduren kunnen
gaan rijden (actiepunt 27).

Meisje, 13 - 15 jaar

‘Ik merk nu, bijvoorbeeld op
zaterdagavond of vrijdagavond,
dat de mensen van de dorpen,
die kunnen niet of moeilijk terug. ’
Jongen, 19 - 23 jaar
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TH

Voor jongeren speelt (openbaar) vervoer een grote rol in de bereikbaarheid
van school, werk, hulpverlening en bijvoorbeeld de sportclub of een muziekfestival.
Er wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan een betere aansluiting tussen openbaar vervoer, het
onderwijs en het uitgaansleven (actiepunten 25 – 26).

‘Als ik soms eerder weg moest
omdat ik naar Ithaca moest, dan
werd er gezegd ‘dat is voor
drugspatiënten, voor kinderen
die hun ouders slaan’, maar dat
deed ik allemaal niet! Het wordt
meteen alsof je heel crimineel bent
als je daar naartoe moet. ’

Gezond
opgroeien
in een
stabiele en
stimulerende omgeving
is belangrijk
om je te kunnen
ontwikkelen tot een zelfstandig en sociaal iemand.

A6
EM

en en
Verbeter len
Herstel

Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd. Daarom willen we ook aandacht
besteden aan jeugdigen die onder minder gunstige omstandigheden opgroei-

en. Dit kan door te zorgen dat problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en de juiste hulp zo snel mogelijk
wordt geboden (actiepunten 28 – 37).

Actiepunten

ACTIE

Wat gaan we eraan doen?

NTE N
PU

De jeugede
doet m

2.

Vanaf de tweede helft 2007 zorgen
we ervoor dat jullie regelmatig
kunnen meepraten over het provinciaal beleid en de uitvoering
daarvan. Het gaat dan over onderwerpen zoals onderwijs, werk, vrije
tijd en hulpverleningsmogelijkheden. Eén optie wordt alvast geboden via de website www.jouwzeeland.nl, die door jongeren zelf is
ontwikkeld en wordt onderhouden.
Vanaf 2008 worden twee projecten
om jongeren voor politiek te interesseren ('Op weg naar Het Lager-

‘Onderzoek eerst eens wat

jongeren zelf willen, kom hier
eens kijken! Wat doen we hier
en wat willen we eigenlijk? ’
Jongen, 19 - 23 jaar

ACTIE

1.

3.

huis’ en ‘Het Nationaal Jeugddebat') structureel gefinancierd.
In 2011 moet 5% meer jongeren vrijwilligerswerk doen dan nu. Dit willen we onder andere bereiken door:
• Meer bekendheid te geven aan
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld
via scholen en via een provinciale website voor vrijwilligers;
• Kennis bij vrijwilligersorganisaties (ook sportclubs) te vergroten over vernieuwingen in
het vrijwilligerswerk en in jongerenmarketing;
• Maatschappelijke stages te
stimuleren bij bedrijven en
maatschappelijke instellingen.

PU

NTE N

n
School ke
Wer

4.

In 2007 presenteren we de provinciale onderwijsnota 2007-2010,
met onder andere de volgende
speerpunten:
• Voor ieder van jullie is er op
bereisbare afstand een school

•

•

•
•

5.

om op jouw niveau en volgens je
eigen interesses de opleiding te
volgen die het best bij je past;
We willen ervoor zorgen dat
niemand de school voortijdig
verlaat of belemmerd wordt in
zijn ontwikkeling;
Voor, tijdens en na school moet
je de mogelijkheid krijgen om je
verder te ontwikkelen, vooral op
vlak van sport en cultuur;
Iedereen moet weten welke
opleiding het best bij hem past;
We stimuleren een goede aansluiting tussen onderwijs en
werk.

Het aantal ouderen neemt steeds
verder toe en het aantal jongeren
neemt af. Hierdoor komt er een
tekort aan goed opgeleide medewerkers voor Zeeuwse bedrijven en
instellingen. Jullie zijn de werk-

‘Ja, dat moet je al op je 15e
doen, een vakkenpakket kiezen,
dan weet je eigenlijk ook nog helemaal niet waar je aan toe bent. ’
Jongen, 19 - 23 jaar
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Actiepunten: Wat gaan we eraan doen?

6. Er moet een goede afstemming komen tussen werkgevers en onderwijs, zodat er een betere aansluiting
is tussen onderwijs, werk en stageplaatsen.
Arbeidsbemiddelaars
moeten goed in beeld hebben wat
werkgevers vragen en wat scholen
bieden.
7. Samen met het bedrijfsleven wordt
Zeeland als vakantiebestemming
verder gepromoot. Dit moet de toeristische arbeidsmarkt, ook voor
jongeren, versterken.
8. In 2007 starten we een onderzoek
naar de omvang en oorzaken van
werkloosheid onder jongeren. Op
basis daarvan worden er aanbevelingen gedaan om dit probleem op
te lossen.
9. In 2007 wordt de ‘NV Economische
Impuls Zeeland’ opgericht. Hierin
werken we samen met onderwijs,
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gemeenten en ondernemers. Met de
NV zullen we nieuwe economische
initiatieven starten, nieuwe bedrijven
aantrekken om zich in Zeeland te
vestigen en de Zeeuwse 'kenniseconomie' verbeteren. Hierdoor komt er
een gevarieerder aanbod van werk,
ook voor de Zeeuwse jeugd.

ACTIE

nemers van de toekomst en dus
hard nodig! Daarom zullen we werkgevers nog meer bewust maken van
de gevolgen van de vergrijzing van
de Zeeuwse arbeidsmarkt. Zij moeten Zeeuwse jongeren stageplaatsen en banen bieden.

PU

NTE N

Vrije Tijd

10. In 2007 gaan we inventariseren wat
er nu feitelijk aanwezig is aan evenementen en voorzieningen op het
gebied van sport en cultuur. Vooral in
de regio's en in de provincie, want in

‘Er is nu een groot indoor
speelparadijs. Dat is super, daar
kan je ook in de winter naar toe. ’
Moeder

de gemeente moet het gemeentebestuur daarover beslissen. Samen
met jongeren zullen we daarna bekijken hoe we voor 2012 de spreiding en
de bereikbaarheid van bijvoorbeeld
sportfaciliteiten en culturele evenementen kunnen verbeteren.
11. In de periode 2007-2008 kunnen
scholen en jongeren nog steeds subsidies aanvragen voor culturele projecten, via de programma’s ‘Cultuur
en school’ en ‘Jeugd en cultuur’. Ook
het provinciale popbeleid wordt verder uitgewerkt. Doel daarvan is de
Zeeuwse popcultuur op allerlei
manieren te ondersteunen. Je kan
hierbij bijvoorbeeld denken aan het
mede mogelijk maken van oefenruimtes of het promoten van de
Zeeuwse popmuziek.
12. In 2007 wordt de provinciale sportnota 2007-2011 gepresenteerd.
Jongeren spelen hierin een grote
rol. We willen hiermee onder meer
bereiken dat:
• Zoveel mogelijk jongeren in aanraking komen met sport en
bewegen;
• Er betere sportbegeleiding komt
op school en bij naschoolse opvang;

Actiepunten: Wat gaan we eraan doen?

•

Jong sporttalent wordt ondersteund (onder andere door de
oprichting van een coachersplatform);
Kinderen weerbaarder worden.

13. In 2007 geeft SportZeeland een
advies om de betaalbaarheid van
sportactiviteiten te verbeteren.
14. In de periode 2007-2012 wordt er
meer geïnvesteerd in sport en cultuur bij na- en buitenschoolse opvang. De provincie pakt dit op,
samen met gemeenten, (sport)verenigingen, onderwijs en andere
organisaties.
15. Jongeren profiteren mee van blijvende investeringen in de recreatiesector en het toerisme, zowel op
vlak van vrijetijdsmogelijkheden als
op vlak van banen die dit oplevert.
Vooral het platteland en de watersport kunnen toeristisch nog veel
aantrekkelijker worden gemaakt.
16. In de periode 2007-2012 ondersteunen we het jongerenwerk door de
organisatie van uitwisselingsbijeenkomsten en cursussen voor Zeeuwse jongerenwerkers. Ook willen we
onderzoek mogelijk maken naar bij-

voorbeeld jeugdculturen, behoeften
en knelpunten van de jeugd.
17. In 2007 organiseren we, samen met
gemeenten, bijeenkomsten met
Vlaanderen om informatie uit te wisselen over de verschillende vormen
van jeugdwerk. Met de ervaring uit
deze bijeenkomsten zullen we in de
periode 2008-2012 in de Euregio
Scheldemond (Zeeland en Vlaanderen) een project starten.
18. In overleg met gemeenten starten
we een onderzoek naar de speelmogelijkheden in de publieke ruimte.
Denk maar aan kindvriendelijke
inrichting ervan, veilige speelplaatsen voor de allerkleinsten (zachte
ondergrond), doe-plekken en wat
kan worden gedaan aan een natuurlijke inrichting van speelruimte.

‘Bij ons is er één speeltuin,
langs de zeedijk, maar daar is
het niet veilig. Er staan niks van
hekken en er rijden heel hard
auto’s langs de zeedijk bij ons. ’
meisje, 8 - 12 jaar

ACTIE

•

PU

NTE N

tige
Een pret ing
v
leefomge

19. Gemeenten kunnen ondersteuning
krijgen bij het opzetten en begeleiden van jeugdpanels, zodat jullie
kunnen meepraten over de vormgeving van je leefomgeving.
20. Op vlak van positieve beeldvorming
en verdraagzaamheid, zullen we:
• In 2007 met enkele gemeenten
projecten starten om de beeldvorming over jongeren te verbeteren. Als dit werkt zullen
waarschijnlijk meer gemeenten hier aan meedoen;
• Om verdraagzaamheid te vergroten, blijven meewerken aan
De Maand van de Vrijheid met
speciale aandacht voor jongeren en ondersteunen we de
activiteiten van het Anti Discriminatiebureau Zeeland.
21. Het is belangrijk dat kinderen en
jongeren sociaal weerbaar zijn.
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Actiepunten: Wat gaan we eraan doen?

22. In 2007 begint een onderzoek naar
de behoefte aan contacten tussen
scholen en politie om de veiligheid
in de buurt te bevorderen.
23. In 2007 wordt een driejarig project
gestart om starters op de woningmarkt te ondersteunen. Hiervoor
zullen wij onder meer initiatieven en
ervaringen in kaart brengen, voorlichting geven en partijen samenbrengen.
24. Op het gebied van verkeersveiligheid
worden knelpunten – die tijdens gesprekken met kinderen en jongeren
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aan het licht kwamen – onder de
aandacht gebracht van de verantwoordelijke wegbeheerders (gemeenten, waterschappen, provincie).

ACT
I

EP

U NT E

N

Hier willen wij ook een bijdrage
aan leveren:
• Om pestgedrag te verminderen worden scholen, (sport)verenigingen en jongerenwerkers geïnformeerd over het
gebruik van een antipestmethode en gestimuleerd om er
mee te gaan werken;
• Om huiselijk geweld tegen te
gaan wordt sinds de start op 1
januari 2006 het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld
Zeeland ondersteund;
• De problematiek van loverboys
in Zeeland wordt aangepakt.

r
Openbaa
Vervoer

25. Voor een nog betere aansluiting
van het openbaar vervoer op de
schooltijden
• Willen we ervoor zorgen dat in
2007 scholieren uit alle regio’s
aan het Overlegplatform
Openbaar Vervoer (OPOV)
deelnemen;
• Zal bij de controle van de nieuwe dienstregeling extra goed
gelet worden naar de aansluiting van de bus op trein- en
schooltijden;
• Zal in 2007 samen met Connex xion, Veolia, OPOV en
scholen een meldpunt worden opgericht waar knelpun-

ten in verbindingen kunnen
worden gemeld. Als klachten
over de uitvoering van de
dienstregeling regelmatig terugkomen, zal de busmaatschappij daarop aangesproken worden.
Maar ook een enkele klacht kan
al aanleiding zijn voor kleine
wijzigingen of verbeteringen.
26. Voor een betere aansluiting tussen
openbaar vervoer en uitgaansleven
wordt in 2007 – samen met een
jeugdpanel – onderzoek gedaan
naar behoeften en knelpunten daarbij.
27. In 2008 zullen we onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is om de
zogenaamde basismobiliteit uit te
breiden in de avonduren. Deze
garandeert momenteel dat alle

‘Als er nachtbussen rijden
kunnen jongeren in andere
dorpjes weer gemakkelijk
heen en terugreizen. ’
Jongen, 19 - 23 jaar

Actiepunten: Wat gaan we eraan doen?

P
IE

U NT E

N

ACT

Zeeuwse plaatsen 1x/uur te bereiken zijn van 7u00 tot 19u00.

en
Verbeter len
el
en Herst

28. Via de Task Force Jeugd Zeeland
komt er een goede afstemming met
de gemeenten over de aansluiting
van het lokale preventieve jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg.
Preventief jeugdbeleid moet ervoor
zorgen dat problemen bij jongeren
worden voorkomen of zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en verholpen. De jeugdzorg moet ervoor
zorgen dat problemen bij jongeren
zo snel mogelijk worden opgelost.
29. Het provinciale Bureau Jeugdzorg
sluit met de uitvoering van haar
taken zo goed mogelijk aan bij het
gemeentelijk preventief jeugdbeleid door onder meer deel te
nemen aan de (nog op te richten)
centra voor jeugd en gezin en pre-

ventieactiviteiten voor het onderwijs.
30. Scholen worden geholpen bij het
realiseren van een goede aansluiting van de zorg voor leerlingen in
en buiten de school.
31. In 2007 wordt bij Scoop een steunpunt voor jeugd, onderwijs en zorg
opgericht.
32. Wij willen gezond gedrag stimuleren, want dat is van groot belang.
We richten ons met name op
omgaan met alcohol, drugs, overgewicht, diabetes en depressie.
33. Binnen de jeugdzorg zal steeds
meer worden gewerkt met Inten-

‘De laatste tijd zag je op

Omroep Zeeland dat er
problemen waren met Bureau
Jeugdzorg. Dat
het slecht was. Dat er lange
wachtlijsten waren. Dan vertrouw
je het ook niet echt meer. ’
Meisje, 13 - 15 jaar

sief Pedagogische Thuishulp (IPT).
Met deze manier van werken worden steeds minder kinderen uit
huis geplaatst maar geholpen in de
eigen thuissituatie. Hierdoor zal
ook het probleem van de wachtlijsten in de jeugdzorg uiteindelijk
worden opgelost.
34. In 2007 wordt onderzocht wat de
problemen zijn van zwerfjongeren
en andere jongeren die buiten de
boot vallen en vaak onzichtbaar
zijn. Op basis daarvan wordt tussen 2007 en 2012 een programma
gemaakt voor preventie, opvang
en hulp.
35. We blijven investeren in het voorkomen van wachtlijsten in de
jeugdzorg.
36. Er komt in 2007 een plan voor een
gesloten voorziening in de Zeeuwse
jeugdzorg. Dit is een verblijfplaats
voor jongeren met ernstige problemen. Zij worden momenteel nog
steeds buiten de provincie opgevangen.
37. In 2007 worden de mogelijkheden
voor een Zeeuwse Jongerentelefoon onderzocht.
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Contact
Wil je meer over deze onderwerpen weten?
Thema

De jeugd doet mee

Onderwerp

Contactpersoon

Telefoonnummer/mail

Algemeen jeugdbeleid

Inge Monteyne

Jeugdparticipatie

Ilona Vette

Vrijwilligerswerk

Marja Noordhoek

0118-631344
iih.monteyne@zeeland.nl
0118-631402
ie.vette@zeeland.nl
0118-631430
mc.noordhoek@zeeland.nl

School en werk

Zinvolle vrije tijd

Prettige leefomgeving

14

Margriet van Groeningen

0116-631423
mjhm.v.groeningen@zee

Cultuur

Gerke Veenboer

Cultuureducatie

Jan-Leendert Verduyn

Sport

Marja Noordhoek

Recreatie en toerisme

Jan Reijnhoudt

Jongerenwerk

Inge Monteyne

Speelruimte

Jenny Heijstek

0118-631380
gh.veenboer@zeeland.nl
0118-631308
jl.verduijn@zeeland.nl
0118-631430
mc.noordhoek@zeeland.nl
0118-631531
jm.reijnhoudt@zeeland.nl
0118-631344
iih.monteyne@zeeland.nl
0118-631165
je.heijstek@zeeland.nl

Starterswoningen

Jenny Heijstek

Sociale veiligheid

Ilona Vekemans

Verkeersveiligheid

Evert Heringa

Gezond gedrag

Leonard van den Berge

0118-631165
je.heijstek@zeeland.nl
0118-631494
i.vekemans@zeeland.nl
0118-631230
eh.heringa@zeeland.nl
0118-631318
ln.vd.berge@zeeland.nl

Openbaar vervoer

Evert Heringa

0118-631230
eh.heringa@zeeland.nl

Verbeteren en herstellen

Peter Moerdijk

0118-631441
pw.moerdijk@zeeland.nl
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