BELEIDSPLAN JEUGD- EN JONGERENBELEID
1. INLEIDING
Het jeugd- en jongerenbeleid staat volop in de belangstelling.
De vraag naar een plan voor het jeugd- en jongerenbeleid werd ook in Oisterwijk de laatste
jaren steeds groter.
We wilden uitdrukkelijk geen allesomvattend theoretisch plan, maar een plan dat concrete
aanbevelingen bevat en waarvoor een groot draagvlak bestaat. Jeugd- en jongerenbeleid is
immers geen zaak van de gemeente alleen, maar een verantwoordelijkheid van de hele
samenleving.
Het resultaat, het beleidsplan Jeugd- en jongerenbeleid, ligt voor u. In dit plan komen
achtereenvolgens aan de orde de uitgangspunten en doelstellingen, het plan van aanpak, het
activiteitenplan, de voortgang, de financiele consequenties, de conclusies en voorstellen.
2. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN
In een nota ontkom je er niet aan beleidsuitgangspunten en doelstellingen te formuleren.
Beleidsuitgangspunten hebben altijd betrekking op de langere termijn. Zij vormen de rode
draad, waaraan de concrete maatregelen worden getoetst, de kapstok voor het jeugd- en
jongerenbeleid.
Wij hanteren de uitgangspunten uit 'Samenhangend Lokaal Jeugdbeleid' van het Brabants
steunpunt Jeugdwelzijn deel 1 uit 1992. Hieronder vormt een verkorte weergave van de
belangrijkste uitgangspunten:
• Lokaal jeugdbeleid moet worden gezien als een continu en planmatig proces van
ontwikkeling, vaststelling uitvoering, evaluatie en bijstelling van een samenstel van
maatregelen en voorzieningen.
• Lokaal jeugdbeleid gaat uit van de gelijkwaardigheid tussen jeugdigen en volwassenen.
Alleen op basis van leeftijdspecifieke argumenten kunnen voor jeugdigen afwijkende
maatregelen gekozen worden.
• Het beleid gaat uit van een groei naar zelfstandigheid en van toenemende eigen
verantwoordelijkheid van jeugdigen. Beleidsmaatregelen en voorzieningen zullen in
stimulerende zin aansluiten bij de ontwikkelingsfasen die jeugdigen doormaken in dit
groeiproces.
• Het beleid gaat uit van de erkenning van het recht van jeugdigen op een eigen plaats en op
eigen cultuurbeleving en van de positieve betekenis hiervan voor zowel de ontwikkeling van
de jeugdige zelf tot zelfstandig en verantwoordelijk volwassene als voor de ontwikkeling van
de samenleving als geheel.
• Jeugdigen zelf worden in staat gesteld invloed uit te oefenen op de totstandkoming,
uitvoering en evaluatie van het beleid.
Doelstelling van samenhangend jeugdbeleid is het bieden van een samenhangend netwerk van
maatregelen en voorzieningen op alle beleidsterreinen voor jeugdigen en jongeren.
Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan groepen jeugdigen die in achterstandssituaties
verkeren of dreigen te raken. Het beleid is daarbij gericht op het verbeteren van hun
perspectief.
3. PLAN VAN AANPAK
Om een beeld te krijgen van het jeugd- en jongerenwerk op dit moment zijn we begonnen met
een globale inventarisatie. Wij zijn hierbij uitgegaan van gegevens, die de gesubsidieerde
verenigingen en instellingen bij hun subsidieaanvraag hebben aangeleverd.
De inventarisatie is op 29 oktober 1997 besproken in de commissie Welzijn. Bij deze
commissievergadering is ook het plan van aanpak om te komen tot de voorliggende nota aan de
orde geweest.
De commissie heeft met deze aanpak ingestemd, waarbij zij aangaf benieuwd te zijn naar de
uitwerking.
Uit deze inventarisatie blijkt in het algemeen dat er sprake is van een goed voorzieningenniveau
in de gemeente. Wat goed is moet je ook goed houden.
Daarnaast is er echter een aantal zaken, die om een speciale aandacht vragen. Deze punten

kunnen als volgt worden samengevat:
a. ontbreken van statistische en belevingsgegevens van/over de jeugd;
b. heroverwegen en harmoniseren van subsidies in oisterwijk en Moergestel;
c. verkrijgen van inzicht in directe en indirecte subsidies;
d. ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid;
e. uitbreiden buitenschoolse opvang;
f. aandacht voor drugsproblematiek;
g. bepalen plaats en positie DEMO in het jeugd- en jongerenbeleid;
h. ontbreken samenhang/afstemming terugkoppeling etc. van verschillende voorzieningen;
i. opzetten tieneractiviteiten;
j. opzetten activiteiten 'hangjongeren';
k. realiseren skate-voorziening.
De onderwerpen a, b en c zijn in eerste instantie een zaak van het gemeentebestuur. Wij zullen
hierover in de tweede helft van dit jaar nog met concrete voorstellen komen.
De andere onderwerpen kunnen ( d t/m f ) niet alleen door de gemeente worden aangepakt. Het
gaat hier om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van direct betrokkenen (de jeugd en hun
ouders/verzorgers) en andere belangstellenden en deskundigen (besturen jongerenorganisaties
en -verenigingen, politie, gemeente, instellingen etc.). Duidelijk is dat voor een goede uitvoering
in de praktijk het noodzakelijk is om ook de bouwstenen voor beleid zoveel mogelijk in overleg
met alle betrokkenen tot stand te brengen.
Wij hebben daarom vanaf het eerste begin alle participanten bij onze plannen betrokken.
In oktober 1997 is een stuurgroep opgericht, die tot taak had het voornemen, om samen met
alle betrokkenen tot beleid en uitvoering te komen, daadwerkelijk inhoud te geven.
Hierin hebben zitting wethouder W. van Roessel, F. Klaasen en C. Kolen van de afdeling Welzijn,
M. Zantkuijl van de Twern en F. Monchen van stichting Jongerencentrum Oisterwijk. K.
Berkelaar en J. van Rosmalen van het Brabants steunpunt Jeugdwelzijn hebben voor de nodigde
ondersteuning en advisering gezorgd.
De stuurgroep is voortvarend van start gegaan en heeft een drietal discussiebijeenkomsten,
genoemd werkplaatsen voorbereid.
1. Op 18 november 1997 is gesproken met de verenigingen met jeugdleden.
2. Op 25 november 1997 zijn voor de tweede bijeenkomst alle organisaties uitgenodigd, die
wel jeugdleden hebben maar waarbij geen sprake is van een direct verenigingsverband. Met
name moet hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld bibliotheek, wijkvereningingen, buurt verenigingen, ouderverenigingen van scholen enz.
3. De derde bijeenkomst op 1 december 1997 was met name bestemd voor instanties, die zich
op professioneel gebied met jongeren bezighouden.
Daarnaast zijn er op 24 november en 11 december 1998 met groepen jongeren gesprekken
gevoerd door de jongerenwerker van de Twern, waarbij de jongeren hun wensen en ideeen naar
voren hebben kunnen brengen,
De verslagen van de werkplaatsen en die van de bijeenkomsten met de jongeren treft u als
bijlage aan bij het plan. De werkplaatsen werden voorgezeten door consulenten van het BSJ.
Alle bijeenkomsten hadden in principe dezelfde opzet. Eerst werden tijdens een plenaire
discussie de problemen in kaart gebracht. Centrale vragen daarbij waren; hoe gaat het met de
jeugd, wat ontbreekt er, welke ontwikkelingen zijn er, welke kansen en mogelijkheden liggen
er?
In de pauze was er ruimte voor onderling contact tussen de aanwezigen, waarna in werkgroepen
gesproken is over verschillende onderwerpen als hangjongeren, buitenschoolse opvang,
tienerwerk, voorlichting over alcohol en drugs etc .
Tijdens de werkplaatsen is op uitgebreide wijze van gedachten gewisseld over jeugdbeleid in het
algemeen, zijn ervaringen uitgewisseld, zijn mogelijke verbeteringen aangedragen en zijn
verschillende aandachtsvelden aangeboord en besproken.
Algemeen onderschreven alle aanwezigen de conclusie dat er talrijke voorzieningen voor de
jeugd voorhanden zijn, dat ook het grootste gedeelte van de jeugd op een goede wijze bereikt
wordt door die voorzieningen, maar dat er op drietal terreinen manco's te herkennen zijn.

1. Ruimte voor jongeren.
Het gaat dan zowel om ruimte en tolerantie op straat, en (te) beperkte ruimte voor ander
gedrag dan waarvoor bij de ruimtelijke indeling rekening is gehouden. Bij nieuwbouw moet meer
rekening gehouden worden met speel/ontmoetingsruimte voor jongeren. Jongeren willen zich
laten zien en gezien worden. Er dient ruimte ( in fysieke en sociale zin) te zijn voor actief en
passief rondhangen.Kernwoorden daarbij zijn speelterreinen voor oudere jeugd.
-

jongeren hebben geen vaste plek, zijn mobiel, zwerven rond.
tolerantie tussen jongeren en omwonenden. Ruimte voor overleg, elkaar aanspreken etc,.
persoonlijk contact is belangrijk. Korte lijnen

2. Toenemend drugsgebruik
Er is sprake van toenemend drugsgebruik vaak al op 13/14 jarige leeftijd. Nodig is
bewustwording van en leren omgaan met het steeds algemener wordende gebruik van drugs.
Voorlichting dient niet alleen naar de jeugd toe gericht te zijn maar ook naar ouders, politici,
instellingen, vrijwilligers etc.
Het drugsgebruik zal verder beheersbaar gehouden moeten worden. Dit moet gebeuren in
overleg met alle betrokkenen.
3. Behoefte aan naschoolse activiteiten
Behalve bij de naschoolse opvang geldt dit ook voor de oudere jeugd vanaf 12 jaar. Vraag en
aanbod op dit terrein dient nader onderzocht te worden. Daarbij dient aandacht te zijn voor
verschillende mogelijkheden, varierend van opvang van kinderen van werkende ouders tot en
met brede-schaal-activiteiten. De rol van de wijkcentra moet hierbij betrokken worden.
Geconcludeerd moet worden dat de werkplaatsen geslaagd zijn. Er was sprake van een groot
draagvlak, enthousiasme, gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De instellingen
willen meewerken aan de verdere planvorming.
Aan de hand van de resultaten van de eerste ronde werkplaatsen heeft de stuurgroep een aantal
ideeen uitgewerkt. Deze zijn besproken in twee vervolgwerkplaatsen op 3 en 5 maart 1998.
Op 3 maart waren de centrale thema's Jongeren op Straat (hangjongeren), jongerengewoonten
(voorlichting over experimenteergedrag en risicovolle gewoonten) en jongerenaccommodaties
(jongerencentra in Oisterwijk en Moergestel als basisvoorzieningen).
Tijdens deze eerste bijeenkomst waren 15 personen aanwezig namens 14 instellingen.
De hoofdlijnen per project zijn vastgelegd en er zijn afspraken gemaakt wie de initiatieven
neemt om met andere betrokken participanten plannen verder uit te werken. Daarnaast is ook
afgesproken hoe de terugkoppeling naar de gemeente geregeld wordt.
Op 5 maart was het thema 'opvang van kinderen en tieners (buitenschoolse opvang en open
kinderwerk en open tienerwerk vooral in de wijkcentra). In totaal waren 26 personen namens 18
instellingen aanwezig. De aanpak was hetzelfde als op 3 maart.
De verslagen van de werkplaatsen zijn als bijlagen bij dit voorstel opgenomen.
4. ACTIVITElTENPLAN
De werkplaatsen en de vervolgronden hebben geleid tot het volgende concrete actieplan.
4.1. Jongerenwerk
Algemene uitgangspunten
Voor het jongerenwerk hanteren wij de volgende uitgangspunten:
Jongerencentra; er zijn twee jongerencentra, een in Oisterwijk en een in Moergestel. De
toerusting en opzet van de jongerencentra is afhankelijk van de geschiedenis van de centra, de
lokale behoefte van dit moment, de ruimtelijke mogelijkheden en de gekozen organisatievorm.
De centra zijn toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek, waarbij bijzondere aandacht
besteed wordt aan bepaalde doelgroepen. Een belangrijke taak van de jongerencentra is
ontmoeting en ontspanning. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor voorlichting, informatie en
'belangenbehartiging. De gemeente kan hiervoor doelgroepenbeleid vaststellen. Beide
jongerencentra ontvangen een structure le basissubsidie. Bij gemeentelijk doelgroepenbeleid is
daarnaast een aanvullende subsidie mogelijk, bv in de kasten van professioneel beheer.

ambulant jongerenwerk: agogische ondersteuning voor bepaalde groepen jongeren. In het
contract met stichting de Twern zijn op dit moment 16 uren ambulant jongerenwerk per week
opgenomen. Deze uren zijn voor dit jaar al nagenoeg opgemaakt, voornamelijk ten behoeve van
de gewenste doelgroepen. Uitbreiding met 20 uren per week is dan ook noodzakelijk om het
beleid van de afgelopen maanden voort te kunnen zetten. De jongerenwerker zal zich meer dan
in voorafgaande jaren moeten richten op de rondhangende jeugd. Het gaat hierbij zowel om de
jeugd in Oisterwijk als in Moergestel. De jongerenwerker zal met alle groepen contacten moeten
leggen en onderhouden op straat en in de centra. Verder onderhoudt hij een netwerk met
professionele instellingen en is hij actief in het uitvoerend sociaal cultureel werk voor
programmering en vrijwilligersbegeleiding. De kosten voor zo'n ambulant jongerenwerker
worden geraamd op fl. 86.000,00. Ter verduidelijking, op dit moment bedragen de kosten voor
ambulant jongerenwerk fl. 38.000,00.
't KWARTIERKE
Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk 't Kwartierke in Moergestel beschikt pas sinds kort over
een eigen accommadatie. Dit centrum is van en voor de jongeren.
Stichting 't Kwartierke richt zich in eerste instantie op alle jongeren. Het centrum heeft
vooralsnog voornamelijk een ontmoetingsfunctie.
Hiervanuit zullen activiteiten worden opgestart.
Tot nu toe ontving 't Kwartierke een subsidie van zo'n fl. 3.500,00. Het is inmiddels gebleken
dat dit volstrekt onvoldoende is om een jongerencentrum te leiden.
Wij stellen voor 't Kwartierke een subsidie te verlenen van fl. 13.000,00 voor 1998. Dit bedrag is
gebaseerd op de ingediende begroting en werkplan van 't Kwartierke, waarbij ook is
meegenomen een post afschrijvingen voor installatie en verlichting.
't Kwartierke zal hiervoor de vo1gende prestaties moeten 1everen c.q. activiteiten moeten
ontplooien:
• ontmoeting- en ontspanning voor jongeren in Moergeste1 (Kwartierke moet hierbij gegevens
aanleveren over aantallen bezoekers, activiteiten etc.);
• ontwikkelen beleidsp1an 1998 over doelen, uitgangspunten en beleid komende jaren.
Stichting de Twern kan hierbij de nodige ondersteuning verlenen.
Aan de hand van de geleverde prestaties over 1998 zal besluitvorming voor de komende jaren
plaats vinden.
DEMO
Jongerencentrum DEMO kent een 1angere geschiedenis.
In 1992 is het nieuwe jongerencentrum aan de Molenstraat geopend. Per 1 januari 1995 is de
verantwoordelijkheid voor het centrum overgedragen aan het bestuur van de Stichting
Jongerencentrum Oisterwijk.
De afge1open jaren is veelvuldig gediscussieerd over de plaats en positie van het
jongerencentrum. De problemen in 1996 over het beheer van het jongerencentrum, de matige
bezettingsgraad en het gebrek aan bestuurskracht leidde in 1996 tot het project Zakelijk
Beheer.
Dit project liep van 1 september 1996 tot en met 31 december 1997. De totale kosten
bedroegen f1. 121.000,00. Stichting de Twern zou in deze periode het beheer van het
jongerencentrum verzorgen en de nodige ondersteuning verlenen bij het formeren van een
nieuw bestuur en aan vrijwilligersgroepen binnen DEMO en nieuwe doelgroepen.
Op 11 september 1997 hebben vertegenwoordigers van de gemeente, de Twern en het bestuur
van DEMO dit project geevalueerd.
Tijdens deze evaluatie bleek dat de door de gemeente gewenste doelgroepen (hangjongeren)
niet werden bereikt. Onder deze omstandigheden zou het project Zake1ijk Beheer niet langer
gerechtvaardigd zijn.
Met de Stichting de Twern en het bestuur van DEMO werd overeengekomen dat zij de
programmering zou wijzigen om de gemeentelijke doelen te bereiken.
In afwachting van een uitspraak van de gemeenteraad over het al dan niet voorzetten van dit
project zou Stichting de Twern uit eigen vermogen de eerste maanden van 1998 het beheer van
het jongerencentrum financieren.
DEMO heeft zich daarna gericht op de doelgroep hangende jongeren op straat.

Bij wijze van experiment is DEMO een aanta1 avonden opengesteld voor genoemde jongeren.
De gekozen formule, waarbij de regels meer werden afgestemd op de doelgroep slaan aan. De
bezoekers (het aantal groeide van 25, 40 naar 50) komen terug. Verschillende groepen worden
hierbij bereikt.
In haar werkplan 'Inzet en perspectief' van 15 december 1997 zet DEMO haar plannen voor
deze groepen jongeren uiteen.
In DEMO zal een plek moeten worden gecreeerd waar deze jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
Door ruimere openingstijden zullen meer jongeren gebruik maken van DEMO. Vanuit DEMO
zullen verschillende activiteiten worden ontplooid. Ook zullen deze groepen actief meedraaien in
het beheer en de programmering van DEMO.
In onze visie kan DEMO hiermee een belangrijke rol spelen in het gemeentelijk jongerenbeleid.
Naast de algemeen ontmoetings- en ontspanningsfunctie zal DEMO ook prestaties moeten
everen op het terrein van voorlichting, informatie en belangenbehartiging voor nader te
omschrijven doelgroepen jongeren.
Deze opzet vereist een andere aanpak van DEMO. Dit kan niet alleen met vrijwilligers
gerealiseerd worden. Professioneel beheer is noodzake1ijk.
Wij stellen daarom voor een bedrag beschikbaar te stellen voor continuering van het zakelijk
beheer. Volgens DEMO blijft 66 uur structureel beheer nodig.
Het project verdient een goede start. Deskundigheid en continuiteit zijn van wezenlijk belang
gezien de aard en de werkwijze die nodig zijn ten aanzien van de gewenste doelgroepen.
Op dit moment bestaat echter te weinig inzicht om structureel hiervoor de gevraagde middelen
beschikbaar te stellen. Aan de hand van de ervaringen en de beschikbaarheid van additionele
arbeid ( WSD, WWIW, Banenpool, Melkert banen enz. ) kan dan met ingang van 2000 moge1ijk
tot een andere invulling overgegaan worden.
Wij gaan daarom uit van structureel 36 uur professioneel beheer en daarbovenop 30 uur
incidenteel voor 1998 en 1999.
Afhankelijk van de bezetting en de evaluatie over 1998 zullen wij uw raad in 1999 een voorstel
doen voor de jaren daarna.
De kosten bedragen voor 66 uur beheer fl. 134.000,00 op jaarbasis. Voor de periode 1 mei tot
en met 31 december 1998 betekent dit een structurele bedrag van fl. 48.750,00 en een
incidenteel bedrag van fl. 40.600,00. In 1999 fl. 73.100,00 structureel en fl. 60.900,00
incidenteel.
In het project Zakelijk Beheer was voor facilitaire ondersteuning een bedrag opgenomen voor
schoonmaken. Dit was in het contract opgenomen omdat hiervoor geen vrijwilligers te vinden
waren. De zakelijk leider moest zich noodgedwongen bezig houden met schoonmaken, terwijl de
uren hiervoor duidelijk niet bedoeld waren.
Gezien de uitbreiding van het aantal uren beheer, de evt. aanvulling met Melkert-banen etc. en
de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren in DEMO willen wij deze subsidie in drie jaar
afbouwen.
Verder zal aan DEMO een jaarlijkse exploitatiesubsidie verstrekt moeten worden.
Tot nu toe ontving DEMO een subsidie van zo'n fl. 28.500,00.
Wij stellen voor aan de Stichting Jongerencentrum een subsidie te verlenen van fl. 35.000,00.
Dit bedrag is gebaseerd op de ingediende begroting, inclusief een post voor afschrijvingen. Tot
nu toe was het beleidsuitgangspunt namelijk dat afschrijvingen niet in de subsidieverlening
opgenomen werden, maar telkens ad hoc incidenteel gefinancierd. Vanwege het feit dat
daarmee geen recht wordt gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid van de instelling en de
zich telkens periodiek opnieuw voordoende discussie over nut en noodzaak van vervanging
wordt daar nu verandering in gebracht.
Wij stellen voor meerjarenafspraken met het bestuur van DEMO aan te gaan voor de periode tot
2002. Elk jaar zal op basis van een evaluatie het beleid worden bijgesteld. Medio 2001 volgt een
algehele evaluatie van het beleid.
DEMO zal hiervoor de volgende prestaties moeten leveren c.q. activiteiten moeten ontplooien:
• openstelling van minimaal 44 uur per week, min. 48 weken gedurende 48 uur per week. Nu
zijn in het contract geen aantal uren genoemd.
• per jaar minimaal 18.000 bezoekers (nader te omschrijven de doelgroepen, dit jaar de
gabbers/hangjongeren). Nu zijn in het subsidiecontract geen aantallen genoemd
• minimaal de volgende activiteiten opzetten:

•
•

•

a. 10 concerten (in totaal minimaal 5000 betalende bezoekers)
b. 2 voorlichtingsavonden voor ouders/opvoeders/politici (per avond minimaal 15-20
deelnemers)
c. 6 thema-avonden voor jongeren (min. 10 bezoekers per avond)
d. 12 vrijwilligersbijeenkomsten
onderhouden van een netwerk met professionele instellingen die zich bezig houden met
jeugd- en jongeren. Er is een inspanningsverplichting om een netwerk in stand te houden en
daadwerkelijk in te spelen op signalen die vanuit deelnemers aan het netwerk komen
opbouwen netwerk met Oisterwijkse en Moergestelse jongerengroepen. Het gaat hier om het
project 'Kennen en gekend worden'. Promoten van mogelijkheden voor jongeren en
jongerencentra, de eigen functie van vertrouwenspersoon en inventariseren behoefte aan
activiteiten van jongeren en jongeren betrekken bij het realiseren van die activiteiten.
wekelijkse contacten met op straat verblijvende jongerengroepen

4.2. Informatie mbt drugs en andere verslavingsmiddelen
Algemeen
Het gebruik van alcohol, drugs etc onder de jeugd neemt toe, ook in Oisterwijk. Dit is de
maatschappelijke realiteit en kwam ook tijdens de werkplaatsen naar voren.
Zowel de politie als de G.G.D. beschikken over cijfers over een toenemend gebruik. Hieruit blijkt
dat het gaat om steeds jongere kinderen en steeds zwaardere middelen.
Het beschikken over structurele en actuele gegevens is nodig om hierop tijdig te kunnen
inspelen. Wij zullen samen met deze instellingen de nodige gegevens verzamelen.
Reqionaal beleid
De drugsproblematiek is besproken in het zgn. driehoeksoverleg met politie, officier van justitie
en de burgemeester.
Landelijk is het beleid van het openbaar ministerie dat tegen het gebruik van softdrugs niet
wordt opgetreden tenzij het overlast veroorzaakt, er gehandeld wordt in drugs of drugs gebruikt
worden door jeugdigen onder de 16 jaar.
Het regionaal beleid is hierop afgestemd.
De gemeente Oisterwijk volgt het regionaal vastgesteld beleid, dat wil zeggen dat niet wordt
opgetreden tegen het gebruik van soft-drugs onder de voorwaarden dat:
er geen sprake is van verstoring van openbare orde/veiligheid;
er geen sprake is van dealen in/buiten de directe omgeving van de lokatie;
er geen softdrugs worden gebruikt op avonden dat jeugdigen < 16 jaar in een lokatie
aanwezig zijn.
Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan grijpt de politie in.
Het is een verantwoordelijkheid van besturen van organisaties om hierin mee te gaan.
Aan de hand van deze uitgangspunten hebben wij overleg gevoerd met de politie en het bestuur
van DEMO.
Voorlichting
In de gemeente wordt al veel gedaan op het terrein van voorlichting en informatie over drugs,
alcohol, etc. o.a. door jongerencentrum DEMO en scholengemeenschap Durendael. Het blijkt
echter moeilijk alle betrokkenen te bereiken. Er zal maatwerk geleverd moeten worden.
Verslavingszorg Kentron is initiatiefnemer in het project voorlichting en zal samen met de
G.G.D., Durendael en de politie een gezamenlijk voorlichtingsplan opstellen. Terugkoppeling
naar de gemeente vindt regelmatig plaats. In ieder geval zullen twee informatie-avonden over
drugs in het jongerencentrum DEMO worden gehouden. Deze avonden zijn bedoeld voor
ouders/opvoeders en politici.
Een gedeelte van de kosten voor voorlichting en informatie zal uit de reguliere middelen van de
organisaties kunnen komen. De resterende kosten worden vooralsnog geraamd op fl. 5.000,00.
Verder is tijdens de werkplaatsen ook gesproken over het instellen van algemene
jongereninformatiepunten. Het gaat dan niet alleen om het verstrekken van foldermateriaal,
maar ook actief op een manier die de jongeren aanspreekt. De daarvoor kosten worden
vooralsnog PM geraamd.

4.3. Inspraak/Afstemming
Tijdens de werkplaatsen bleek dat op dit moment weinig afstemming plaats vindt tussen
verschillende instellingen.
Tijdens de vervolgronden zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:
• periodiek overleg politie-jongerenwerker-jongerencentra-gemeente. Contactpersonen vanuit
deze organisaties hebben regelmatig overleg. Voor dit overleg is een formele gedragslijn
vastgesteld en zijn werkafspraken gemaakt. Dit overleg is een voortzetting van het Meld
punt Overlast.
• afstemming van activiteiten en samenwerking met verschillende instellingen is o.a.
voorwaarde voor goed activiteitenaanbod.
Binnen dit project fungeert de bibliotheek als verzamelpunt van informatie. Open jeugd- en
jongerenwerk 't Kwartierke verzamelt en levert de gegevens aan voor Moergestel. Voor
Oisterwijk zal dit gebeuren door het jongerenwerk. In het contract met DEMO worden hierover
verdere afspraken vastgelegd. De participanten zullen e.e.a. verder uitwerken, waarbij zij ook
nagaan inhoeverre de lokale omroepen hierbij betrokken kunnen worden.
Aan dit project zijn vooralsnog geen extra kosten verbonden.
Inspraak
Eind vorig jaar is een drietal rondetafel gesprekken gevoerd met de jongeren uit Oisterwijk en
Moergestel. Hierbij is gevraagd naar de ideeen en wensen van de jeugd zelf.
De verslagen van deze gesprekken vindt u in de bijlagen van dit plan.
In de verdere uitwerking zullen jongeren betrokken worden. In de contract en met DEMO en 't
Kwartierke zullen hierover afspraken worden vastgelegd. Daarnaast heeft de jongerenwerker
hierin een bekangrijke taak.
In het kader van de jongereninspraak is in 1994 de jeugdgemeenteraad opgericht. Doel van de
jeugdgemeenteraad was de jeugd informeren en betrekken bij het democratisch functioneren
van onze samenleving op lokaal niveau.
Gezien de ervaringen tot nu toe is het wenselijk nieuwe impulsen aan de jeugdgemeenteraad te
geven. Er zal een discussie plaats moeten vinden over rol en positie van de jeugdgemeenteraad.
In de werkplaatsen zijn verschillende ideeen geopperd om deze beter te laten gaan
functioneren. Daarnaast zijn andere vormen van jongereninspraak wenselijk.
Er is een werkgroep ingesteld waarin gemeente (afdeling Bestuursondersteuning), onderwijs,
wijkverenigingen en opbouwwerk zitting hebben. Deze werkgroep zal met concrete voorstellen
komen.
De uren van het opbouwwerk zijn opgenomen in het subsidiecontract. In de overige uren is ook
voorzien. Wellicht moeten andere onkosten worden gemaakt. Deze worden geschat op fl.
5.000,00.
4.4. Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang vindt op dit moment plaats in Oisterwijk in kindercentrum Okido voor
de opvang van 4 tot 12 jarigen.
In Moergestel was buitenschoolse opvang tot 1 januari 1998 mogelijk voor kinderen tot 7 jaar.
Begin dit jaar is Mokido uitgebreid met een aparte groep buitenschoolse opvang tot 12 jaar.
Op basis van de stimuleringsregeling Buitenschoolse Opvang van het ministerie zal de
buitenschoolse opvang de komende jaren sterk kunnen worden uitgebreid. In tegenstelling tot
wat nu gebruikelijk is, is opvang niet alleen een zaak van de kinderdagverblijven, maar zullen
scholen, wijkcentra en verenigingsleven hierbij een actieve rol spelen. Opvang zou verder niet
beperkt moeten worden tot de groep 4 tot 12 jarigen, maar ook gelden voor de oudere jeugd.
De verantwoordelijkheid en het initiatief voor het realiseren van de capaciteitsuitbreiding van de
buitenschoolse opvang liggen bij de gemeente.
Wij hebben inmiddels een aanvraag bij het ministerie ingediend om in aanmerking te komen
voor de tijdelijke stimuleringsmaatregel.In totaal is een bedrag daarvoor toegekend van fl.
240.238,00 over vire jaar, waarvan in 1997 een bedrag van fl. 60.173,00 ontvangen is.
De gemeente zal de komende maanden een inventariserend onderzoek verrichten naar de vraag
naar en het aanbod van buitenschoolse opvang. Verder zullen wij de mogelijkheden verkennen
om te komen tot een verbreding van de vraag en het aanbod. De mogelijke inzet van
verschillende aanbieders en de mogelijke samenwerking tussen aanbieders zullen in kaart

worden gebracht. Tot slot zullen wij beschikbare en mogelijke lokaties inventariseren.
De analyse van de lokale situatie zullen wij v66r de zomervakantie aan uw raad voorleggen. Wij
zullen hierbij ook ingaan op de mogelijkheden voor een experiment brede school.
De organisatie en uitvoering van de buitenschoolse opvang gebeurt thans door de stichting
Humanitas.
Deze stichting heeft intussen het initiatief genomen voor het voeren van overleg met
verschillende participanten om de inhoudelijke plannen verder te ontwikkelen en om te komen
tot een betere afstemming en samenwerking. Op 16 maart jl. heeft een eerste overleg plaats
gevonden. Er is op dit moment in Oisterwijk een groot tekort aan buitenschoolse opvang. Er
wordt dringend gezocht naar een geschikte ruimte hiervoor. Een en ander geschiedt in overleg
met de gemeente.
Voor het uitbreiden van buitenschoolse opvang zijn rijksmiddelen voorhanden. Wij gaan er
voorlopig vanuit dat deze toereikend zijn.
4.5. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Met ingang van 1 augustus 1998 dient de gemeenteraad een gemeentelijk
onderwijsachterstandenplan vast te stellen.
Doel van het onderwijsachterstandenbeleid is:
• het verhogen van de percentage leerlingen dat een startkwalificatie haalt;
• het realiseren van een zo goed mogelijke schakeling naar de arbeidsmarkt voor degenen die
de startkwalificatie niet (kunnen) halen.
Wij hebben aan KPC Kennismanagement in 's- Hertogenbosch opdracht gegeven een conceptgemeentelijk onderwijsachterstandenplan voor de gemeente op te stellen. De kosten daarvan
worden gedekt door de rijksbijdrage, die ontvangen is voor het opstarten van dit beleidsterrein.
V66r 1 mei a.s. moet een inventarisatie en analyse van de lokale situatie afgerond zijn.
Er zijn verschillende raakvlakken tussen het jeugdbeleid en het onderwijsbeleid, bv als het gaat
om buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Waar mogelijk zullen wij dan ook
Bamenwerken.
4.6. Tieneractiviteiten
Er bestaat in Oisterwijk en Moergestel een uitgebreid aanbod van tieneractiviteiten binnen de
georganiseerde verenigingen voor sport en welzijn waaraan tieners kunnen deelnemen.
Toch haken tieners, zo bleek ook tijdens de werkplaatsen, nog al eenB af bij het georganiseerd
verenigingsleven.
Jongeren blijken dikwijls wel te porren voor kortlopende of minder verplichtende activiteiten. De
wijkcentra zouden hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Een aantal activiteiten als de
riksbioscoop zou opnieuw en meer gestructureerd leven kunnen worden ingeblazen.
De Twern is initiatiefnemer in dit project. Zij zal hierover overleg voeren met wijkverenigingen,
basisscholen en natuurmonumenten. v66r de zomervakantie volgt een eerste terugkoppeling
naar de gemeente.
Wat betreft de kosten, geldt dat de uren van de Twern in het subsidiecontract zijn opgenomen.
Daarnaast zal in het kader van de herstructurering van de wijkcentra op de wijkverenigingen
een beroep gedaan worden op hun middelen. Wellicht zij in de sfeer van beheer en faciliteiten
aanvullende middelen nodig.
Op dit moment bestaat hierin geen inzicht. De kosten worden daarom PM geraamd.
4.7.Inrichting openbare ruimte
Ruimte of liever gezegd het gebrek hieraan voor de jeugd liep als een rode draad door de
werkplaatsen en de vervolgronden.
Wij hebben de speel- en verblijfsmogelijkheden van jeugdigen in de leeftijd tot 19 jaar in de
gemeente gelnventariseerd. De verblijfsmogelijkheden voor de jeugd tot en met de
basisschoolleeftijd hebben over het algemeen een zeer acceptabel niveau in de gemeente.
Hoven de basisschoolleeftijd ontbreken voldoende faciliteiten. Hovendien zijn de wijken
planologisch hier niet op ingericht.
Op basis van signalen uit de samenleving dat er bepaalde lokaties in Oisterwijk waren, waar
jongeren overlast veroorzaakten, is in 1996 gestart met een proces om in de wijk Pannenschuur

en in het Westend, in over leg met jongeren en bewoners , te komen tot realisering van
jongeren- opvang-plaatsen zogenaamde JOP's.
In de wijk Pannenschuur is voor de zomer van 1997 in het wijkpark een tweetal voorzieningen
gerealiseerd.In het Westend is het vanwege bezwaren vanuit de bewoners en de voorschriften
van het bestemmingsplan tot nu toe niet gelukt zulke JOP's te realiseren. Zoals het er nu
voorstaat lukt het wel om voor de zomer van 1998 in de buurt van de wijk zo'n voorziening tot
stand te brengen.
Resultaat van de bespreking in de werkplaatsen is de opvatting dat het realiseren van enkele
JOP's niet voldoende is en ook geen garantie geeft voor het voorkomen van mogelijke overlast.
Aan de ene kant is de jeugd mobiel en aan de andere kant gaat het veel meer over het totaal
aan ontmoetingsmogelijkheden dat in de openbare ruimte aanwezig is. Vandaar dat er meerdere
ontmoetings/bewegingsplekken (skaten, basketballen, gewoon kunnen zit ten etc.) in de
woonomgeving nodig zijn.
In het in ontwikkeling zijnde speelruimteplan worden hoofdlijnen daarvoor uitgewerkt.
Voor de zomervakantie zullen wij het Speelruimteplan voorleggen aan de gemeenteraad. De
kosten van de uitvoering van dit plan zullen in de nota aangegeven worden met een plan van
dekking daarvan.
4.8. Subsidiebeleid
Er is een traject ingezet am te kamen tat een nieuwe subsidieverardening vaar de nieuwe
Gemeente Oisterwijk, waarbij een viertal elementen een ral speelt. Deze zijn:
het krijgen van een verordening voor de nieuwe gemeente.
aanpassen van de verordening aan de Algemene Wet Bestuursrecht.
het vereenvoudigen van de subsidiesystematiek, waarbij een onderscheid gemaakt wordt
tussen donaties, waarderingssubsidies en prestatiesubsidies.
het formuleren van eenduidige beleidsregels vaar het jeugd- en jongerenwerk op basis
waarvan subsidie op dit terrein verleend wordt.
Nog in 1998 zal hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
5. VOORTGANG
Zoals in bovenstaande al enkele keren aangegeven is, is het belangrijk om het al bestaande, dat
goed is, te handhaven. Voor een opsomming daarvan verwijzen wij u nogmaals naar de
bijgevoegde inventarisatie. Daarnaast wordt een aantal nieuwe beleidsvoornemens
geformuleerd, dat op een aantal onderdelen nog nader uitgewerkt moet worden. Ook zal het
steeds noodzakelijk zijn de voortgang te bewaken, het gevoerde beleid te evalueren en in te
gaan op nieuwe ontwikkelingen.
In de praktijk is gebleken dat met name het op een goede wijze waarborgen van de voortgang
een van de belangrijkste voorwaarden is om een goed jeugd- en jongerenbeleid te kunnen
blijven voeren.
Daarom zal minstens twee maal per jaar een stuurgroepvergadering gehouden worden, waarbij
bovenstaande punten aan de orde gesteld worden. De stuurgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de politie, het jongerenwerk van de Twern, de jongerencentra 't
Kwartierke en Demo , de beleidsmedewerker welzijn belast met jeugd- en jongerenbeleid en de
verantwoordelijk portefeuillehouder. De gemeente zal telkens het initiatief nemen tot deze
bijeenkomsten. Verslagen van deze bijeenkomsten zullen ter kennis gebracht worden van de
commissie Welzijn.

6. FINANCiELE KOSTENOVERZICHT
Hieronder volgt een overzicht van de kosten van de verschillende projecten.
1998
1999
* Jongerenwerk
- ambulant jongerenwerker
fl. 86.000,00* s
fl. 86.000,00
- subsidie 't Kwartierke
fl. 13.000,00
s
fl. 13.000,00
- subsidie DEMO
fl. 35.000,00
s
fl. 35.000,00
- zakelijk beheer DEMO
fl. 48.750,00** s
fl. 73.100,00
fl. 40.600,00 i
fl. 60.900,00
- facilitaire ondersteuning
fl. 10.000,00*** i
fl. 10.875,00

s
s
s
s
i
i

s = structurele uitgaven i = incidente1e uitgaven
*
kosten op basis 36 uur.In contract met de Twern zijn al 16 uren geraamd
**
periode 1 mei t/m 31 dec 1998 = 8/12 van fl. 134.000,00
***
wordt in 3 jaar afgebouwd:
1998: 100% = f1. 14.500,00: periode 1 mei t/m 31 dec 98 = fl. l0.000,00
1999: 75% van fl. 14.500,00 = fl. 10.875,00
2000: 25% van fl. 14.500,00 = fl. 3.675,00
* informatie verslavingsmiddelen
- voorlichtingsactiviteiten
- jongereninformatiepunten

fl. 5.000,00
PM

fl. 5.000,00 –
PM

* inspraak/afstemming
- jeugdgemeenteraad

fl. 5.000,00

fl. 5.000,00

* buitenschoolse opvang
- onderzoek

PM

PM

PM

PM

* onderwijsachterstandenbeleid
* tieneractiviteiten
* inrichting openbare ruimte
* totaal

fl. 243.350,00

fl. 288.875,00

Voor de volgende kosten is reeds dekking aangegeven:
agogische ondersteuning
fl. 38.000,00 (contract Twern)
kwartierke
fl. 3.552,00 (begroting 1998)
DEMO
fl. 28.572,00 (begroting 1998)
totaal
fl. 70.124,00
Dat betekent dat voor 1998 voor een bedrag van fl. 173.226,00 aanvullende dekking gevonden
moet worden.
Wij zullen hiervoor voorstellen doen aan de gemeenteraad bij het voorleggen van deze nota.
Voor 1999 zal een bedrag van fl. 218.751,00 in totaal moeten worden opgenomen.
7. CONCLUSIES EN VOORSTEL
Uit de werkplaatsen en de vervolgronden is gebleken dat er al veel gebeurt op het terrein van
het jeugd- en jongerenwerk en op een goede manier. De gemeente heeft hierop invloed via het
subsidiebeleid. In de voorstellen met betrekking tot het nieuwe subsidiesysteem en de
uitwerking hiervan zullen wij daarmee rekening houden.
Wat ook opvalt is de grote betrokkenheid en inzet van de deelnemers van de werkplaatsen. De
ervaring leerde dat iedereen bereid is zijn/haar schouders onder het jeugdbeleid te zetten en dit
te verbeteren.
Het voorliggende plan omvat een goed samenhangend pakket maatregelen en aciviteiten. De
bouwstenen hiervoor zijn aangedragen door de jongeren zelf en de instellingen op het terrein

van het jeugdbeleid. Er is daarom een groot draagvlak om de activiteiten in dit plan uit te
voeren vanuit een gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
De gemeente laat hiermee zien het jeugd- en jongerenbeleid serieus te nemen.
Wij stellen u voor het beleidsplan Jeugd- en jongerenwerk vast te stellen.
Oisterwijk, maart 1998

Bijlage

Verslaglegging Werkplaatsen Jeugdbeleid 1997
INDELING VERSLAGLEGGING WERKPLAATSEN
1. Voorwoord
2. Inleiding gemeente
3. Inleiding Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn
4. Verslag per werkplaats
Werkplaats 18 november 1997
a.1 Samenvatting plenaire discussie
a.2 Samenvatting uitwerking thema's in groepen
Werkplaats 25 november 1997
b.1 Samenvatting plenaire discussie
b.2 Samenvatting uitwerking thema.s in groepen
Werkplaats 1 december 1997
c.1 Samenvatting plenaire discussie
c.2 Samenvatting uitwerking thema.s in groepen
5. Afsluiting gemeente
6. Samenvatting Jeugd Rondetafelgesprekken
7. Bijlagen
Lijst aanwezigen en belangstellenden werkplaatsen 1,2 en 3
1. VOORWOORD
Het college van BenW zal omstreeks april 1998 een nota Jeugdbeleid aan de gemeenteraad
voorleggen.
In het plan van aanpak zijn hiervoor uitgangspunten en doelstellingen genoemd en zijn op basis
van een globale inventarisatie speerpunten opgenomen waarop de gemeente zich in ieder geval
de komende tijd wil richten.
De gemeente wil deze (en mogelijk} andere aandachtspunten samen met alle betrokkenen
oppakken.
Op 18 en 25 november en 1 december 1997 heeft de gemeente daarom een drietal
werkplaatsen georganiseerd waarbij alle instellingen en verenigingen die zich bezighouden met
jeugdigen en jongeren zijn uitgenodigd.
De voorbereiding van deze werkplaatsen was in handen van een stuurgroep bestaande uit
vertegenwoordigers/sters van het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn, het opbouwwerk, het
jongerenwerk en de gemeente. Naast de schriftelijke uitnodiging heeft de stuurgroep telefonisch
de mens en benaderd over hun ideeen en wens en en de inbreng die zij konden hebben.
De werkplaatsen zelf vonden plaats onder voorzitterschap van het Brabants Steunpunt
Jeugdwelzijn. De indeling was steeds als volgt:
opening door de verantwoordelijke wethouder
algemene inleiding door het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn
plenaire discussie over de jeugd in Oisterwijk -uitwerking van de speerpunten in kleinere
groepen met terugkoppeling naar de plenaire vergadering
afsluiting door de wethouder
De bedoeling was met deze werkplaatsen de problemen/aandachtsvelden in kaart te brengen,
hoe gaat het met de jeugd, wat ontbreekt er, welke ontwikkelingen zijn er, welke
mogelijkheden, welke activiteiten zijn nodig etc.
De jeugd zelf is op een andere manier benaderd. De jongerenwerker heeft met hen in een
drietal sesssies gesproken over hun wens en en ideeen.
De aangedragen bouwstenen zullen vervolgens in beleid moeten worden omgezet. Op deze
wijze wordt een breed draagvlak gecreerd voor het jeugdbeleid.
Hieronder volgt een samenvatting van de werkplaatsen en van de gespreksrondes met de
jongeren.

2. INLEIDING GEMEENTE WETHOUDER WILL VAN ROESSEL
Wethouder van Roessel opent de werkplaats en heet de aanwezigen van harte welkom.
In zijn inleiding gaat de wethouder in op de bestaande voorzieningen en activiteiten voor de
jeugd.
Een globale inventarisatie van de gemeente laat zien dat er veel gebeurt op dit terrein in
Oisterwijk. Over het algemeen gaat het goed. Dat moet je vooral zo laten. Je komt ook
knelpunten tegen in beleid en beleidsuitvoering en onderwerpen die meer aandacht vragen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad toegezegd omstreeks
april volgend jaar te komen met een praktische nota met concrete aandachtspunten.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een uitgebreide theoretische nota te schrijven.
De belangrijkste doelstelling van deze avond is het in kaart brengen van de problemen en
aandachtsvelden.
De gemeente heeft hierbij een voorzet van 6 onderwerpen gegeven, namelijk uitbreiding
buitenschoolse opvang, verslavingsproblematiek, plaats en positie DEMO en 't Kwartierke,
tieneractiviteiten, "hangjongeren", en samenhang/afstemming verschillende voorzieningen.
Deze aandachtspunten zijn ook opgenomen in de brief aan de deelnemers. Aanvullingen hierop
zijn mogelijk en kunnen ook worden aangegeven en besproken.
De gemeente kan en wil niet aIleen jeugd- en jongerenbeleid maken. Zij heeft daarvoor de
medewerking nodig van alle betrokkenen. Zij zullen de bouwstenen voor het beleid moeten
aandragen.
Dit gebeurt voor het georganiseerd en niet georganiseerd jeugd- en jongerenwerk met een
drietal werkplaatsen.
De jeugd zelf zal op een andere manier betrokken worden en wel middels ronde tafel
gesprekken.
Een en ander moet uiteindelijk leiden tot een beleid, dat door velen wordt gedragen.
De gemeente heeft het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn (B.S.J.) gevraagd haar bij de
werkplaatsen te ondersteunen. De wethouder geeft vervolgens het woord aan het B.S.J.
3. INLEIDING BRABANTS STEUNPUNT JEUGDWELZIJN
De inleiding wordt afwisselend gegeven door Jose van Rosmalen en Koos Berkelaar. Zij stellen
zich voor en leggen allereerst uit wat het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn (B.S.J.) is en doet.
Daarna geeft het B.S.J. in het kort het programma van
deze avond weer. Na een korte inleiding over jeugdbeleid zullen we met zijn allen een discussie
voeren over hoe
het met de jeugd in Oisterwijk is gesteld. Hierbij zullen we ook de plannen van de gemeente
toetsen. Na de pauze zullen de plannen van de gemeente verder worden uitgewerkt. Daarbij
komen vragen aan de orde als: hoe
gaat dat in de praktijk er uit zien, wat kunt u betekenen bij de uitvoering etc.
Allereerst volgt de inleiding over jeugdbeleid.
Wat is jeuqdbeleid?
Al het beleid dat bedoeld of onbedoeld invloed heeft op ontwikkelingsmogelijkheden of de
maatschappelijke positie van jeugdigen op alle leeftijdgebieden.
Wie is de jeuqd?
Jeugdigen zijn bewoners van O tot 25 jaar. DE jeugd bestaat niet. Men maakt onderscheid in
leeftijd, sekse, geografisch gebied, etniciteit etc. Maar het gaat ook om verschillende culturen.
Het maakt wat uit of je een allochtoon meisje van 16 bent en het goed doet op school, of dat je
een jongen van 12 bent, thuis ruzie hebt en op school moeite om het tempo bij te houden.
Daarnaast heb je ook nog allerlei stromingen. Ben je
punk, kakker, hip-hopper, alto, gabber, watje of normalo, metal rocker.
Wat zijn de voorzieninqen voor jeuqd?
De deelnemers krijgen het schema van het B.S.J. uitgereikt. Dit schema gaat uit van drie
milieu's voor het algemeen en gericht jeugdbeleid, namelijk: de opvoedingsomgeving, educatie
en arbeid en de sociale omgeving. Het B.S.J. geeft een uitgebreide toelichting.

wie is verantwoordelijk voor het ieuqdbeleid?
Er zijn drie partijen namelijk ouders/verzorgers, overheid en particulier initiatief. Zij samen
kunnen zorgdragen voor een goed leefklimaat.
Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jeugdigen. Naarmate
hun kinderen ouder worden, gaat opvoeden steeds meer over in begeleiding op weg naar
zelfstandigheid. Veel meer dan vroeger zijn hierbij invloeden van buitenaf belangrijk. Een sterke
individualisering en het verlies aan primaire sociale verbanden grijpen in in de gezinssituatie.
De gemeente heeft hierbij een regulerende en regisserende rol. Zij is verantwoordelijk voor een
samenhangend beleid. Schotten tussen beleidssectoren moeten verdwijnen. De burger moest
centraal staan en niet de gemeentelijke organisatie.
Ook de instellingen hebben hierbij een belangrijke rol. Het particulier initiatief moet ook zaken in
samenhang zien en samenwerken, o.a. scholen, sociaal-culturele instellingen etc.
Het particulier initiatief moet ondersteunen, signaleren, helpen en een aanbod realiseren. Zij
staat in contact met de jeugd en kent de problemen en knelpunten. Ook hier geldt dat de burger
centraal moet staan. Door contact en te leggen, discussie te voeren en informatie te verstrekken
maken instellingen het de gemeente mogelijk haar verantwoordelijkheid te nemen.
Deze avond is hiervan een goed voorbeeld.
Onder leiding van het B.S.J. vindt vervolgens een discussie plaats aan de hand van de volgende
items: wat vindt u van de jeugd in Oisterwijk, als u jeugdbeleid in Oisterwijk zou moeten
ontwikkelen waar zou u dan zeker aandacht aan schenken en wat mist u in de huidige praktijk
in Oisterwijk.
Hieronder volgt een samenvatting van de discussie per werkplaats.
4 .A WERKPLAATS 18 NOVEMBER 1997
4.a.1 Samenvatting plenaire discussie
De deelnemers vinden over het algemeen dat het goed gaat met de jeugd in Oisterwijk.
Taxandria handbal geeft aan dat niet elke j eugdige zich bij een club moet aansluiten om zich
gelukkig te voelen. Sommige jongeren willen gewoon buiten zijn, waar ze elkaar kunnen
ontmoeten. In de zomer gebeurt dat op straat, in de winter willen ze wel een eigen ruimte. Alle
groepen bij DEMO werkt niet omdat het gaat om verschillende groepen. Dit is jeugd eigen dus
niets nieuws onder de zon.
Volgens het Jeugd Rode Kruis zijn er verschillende groepen hangjongeren en is er een groot
verschil tussen deze groepen. De meeste groepen veroorzaken geen overlast. HOCO geeft aan
dat in Curnonsky vroeger de kakkers zaten. Nu meer turken en marokkanen. Dit geeft
voorzover hij weet weinig spanning. Het kan dus wel. Het probleem ligt volgens hem meer bij de
ouderen, die zich bedreigd voelen.
Volgens Taxandria is er weinig gelegenheid om uit te gaan in Oisterwijk. Oisterwijk heeft meer
restaurants dan cafe's, terwijl het in Moergestel andersom is.
EHBO/schaatsclub vraagt zich af waarom de jeugd op straat rondhangt. De problemen liggen
meer bij de niet georganiseerde jongeren.
Volgens de Scouting Moergestel liggen de oorzaken in de ruimte. Er is geen enkele ruimte meer
voor de jeugd. De jeugd, zeker de oudere jeugd, kan nergens meer spelen of rondhangen. Alles
is volgebouwd.
DEMO beaamt dat we steeds meer hekken gaan zetten. Wij willen geen overlast maar ze geven
ze ook niet de ruimte. Tolerantie is ver weg.
De opvoedingssituatie speelt ook mee. De EHBO vindt de achterban belangrijk. Het B.S.J. vraagt
hoe te communiceren. We gaan niet meer met elkaar in gesprek.
Het opbouwwerk geeft het belang van buurtnetwerken aan. Vanuit het verenigingsleven bestaat
de indruk dat ouders hun kinderen in het weekend bij de verenigingen ndumpenn.
De scouting vindt dat de gemeente in het kader van het jeugdbeleid de verenigingen moet
steunen door bijvoorbeeld een ruimhartiger subsidiebeleid. De verenigingen verrichten veel
acties en veel werk. Hiervoor moet meer aandacht komen. S.V.Roef zegt dat verenigingen vaak
andere activiteiten moeten regelen (vb Sinterklaas) om voor de jeugd aantrekkelijk te blijven.

De verenigingen geven aan dat zij moeite moeten doen leden te werven c.q. te houden. Rond de
14/15 jaar vallen ze weg. Vaak meer jongens dan meisjes. Nieuwe leden van deze leeftijd
komen er niet bij. Als oorzaken worden aangegeven geen vrije tijd, veel huiswerk, andere
prioriteiten, niet meer gebonden willen zijn, niet goed genoeg zijn (bij sport)
De scouting kent dit probleem niet. Volgens haar komt dat omdat de scouting meegroeit met de
leeftijd, bij elke groep een andere beleving met een grotere verantwoordelijkheid.
4.a.2 Samenvatting uitwerkingsthema's in groepen. Per werkgroep volgt per onderwerp een
verslag.
Groep 1
onderwerp: Vrijwilligersbeleid
• Uit een inventarisatie van de deelnemers blijkt het volgende:
a. Bij taxandria jeugdatletiek is een centrale persoon weggevallen.
b. Vrijwillige trainers zijn niet te vinden.
c. In het bestuur van de Krekul wordt met vrijwilligers gewerkt (4 mensen)
d. De docenten zijn betaalde krachten
e. Het EHBO bestuur bestaat uit vrijwilligers
f. er is vergrijzing onder lotusmensen.
• Volgens de deelnemers zijn de grootste problemen het werven van vrijwilligers:
continuiteit (voor langere periode) en de dubbele belasting
• Als aandachtspunten/oplossingen worden de volgende suggesties aangedragen:
a. betaalde krachten in plaats van vrijwilligers
b. vrijwilligers zelf zoeken (taakomschrijving, duidelijkheid en informatie)
c. waardering voor het werk van de vrijwilligers (ook vrijheid/verantwoordelijkheid)
d. subsidiering: deze moet gericht zijn op opleiding / scholing / deskundigheidsbevordering
/ verzekering werving onder ouderen, mogelijkheden via werkverruimende maatregelen
zoals Melkertbanen en het laten roefelen van vrijwilligers.
• Een andere mogelijkheid is het opzetten van een systeem om jongeren onder te brengen bij
verschillende verenigingen. De meningen hierover zijn verdeeld. Aan de ene kant moeten
vrijwilligers toch een bepaalde binding hebben met een club, aan de andere kant ligt hier wel
een bepaalde uitdaging.
onderwerp : Afstemming/samenhang
• De deelnemers constateren dat er weinig samenhang/afstemming is tussen de verschillende
verenigingen. Er wordt niet samengewerkt, we weten van elkaar niet wat we doen
• Als aandachtspunten/oplossingen worden aangedragen: folders uitdelen op school over
verenigingsactiviteiten (niet elke school accepteert dat overigens) netwerkontwikkeling:
soort verenigingsgids voor jeugd- en jongerenwerk. Deze gids kan verspreid worden op
scholen en aan nieuwkomers worden gegeven. In de gids informatie opnemen over de
verenigingen (contributie, welke activiteiten op welke dagen etc.) .De gemeente zou dit
samen met het opbouwwerk moeten oppakken maar ook organisaties als de Krekul kunnen
meewerken. Verder gebruik maken van moderne communicatiemiddelen als internet.
Groep 2
Onderwerp : verslavingsproblematiek/hangjongeren
• De deelnemers constateren wordt dat er ten aanzien van de verslavingsproblematiek een
spanningsveld bestaat tussen hetgeen wettelijk is toegestaan c.q. wordt gedoogd en
datgene wat tot de cultuur van de hedendaagse jeugd behoort. Geconstateerd wordt
vervolgens dat het gebruik van drugs niet meer uit te sluiten is. De sportverenigingen
herkennen overigens vanuit hun aktiviteiten niet de drugsproblematiek. De groep is het er
over eens dat aanpak van de problematiek dient te geschieden vanuit de jongeren zelf.
• Als belangrijkste aktiviteit in het kader van preventie wordt voorlichting genoemd. Hoewel er
thans op scholen al voorlichting wordt gegeven is het bereik daarvan beperkt. De gemeente
dient in het structureren van voorlichting de regie-rol te nemen. Voorlichting dient zo breed
mogelijk te worden opgezet. Preventieve voorlichting dient zich met name te richten op
scholen. Van belang is verder dat tijdig wordt gesignaleerd als situaties fout dreigen te
lopen.
• Ten aanzien van het probleem hangjongeren stellen de deelnemers uit Moergestel dat het
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verschijnsel in Moergestel wel voorkomt doch dat daar geen sprake is van overlast. Zou dat
wel het geval zijn dan moet deze problematiek een hoge prioriteit krijgen en moeten er
gelden vrij gemaakt moeten worden.
Het wordt als belangrijk ervaren dat de gemeente kontakt opbouwt met de bewuste groepen
zodat vanuit die kontakten de groepen benaderd kunnen warden. De gemeente dient de
randvoorwaarden te creeeren om tot het opbouwen van die kontakten te kunnen komen.
Bij foutief gedrag dient te warden opgetreden tegen de jeugd. Aan de andere kant dient
gestreefd te worden naar het verhogen van de tolerantaie bij de bevolking.
Geconstateerd wordt tenslotte dat de jeugd ook weinig mogelijkheden meer heeft om elkaar
te ontmoeten. Alles is volgebouwd. Bij planning van nieuwbouwwijken dient de gemeente
rekening te houden met ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd.

Niet hangjeugd maar volwassenen zijn het probleem
4.B WERKPLAATS 25 NOVEMBER 1997
4.b.1 Samenvatting Plenaire discussie
De deelnemers vinden over het algemeen dat het goed gaat met de jeugd in Oisterwijk.
De jongerenwerker geeft een 8½ aan de jeugd. Er zijn wel hangjongeren, die problemen
veroorzaken. Er zal een modus gevonden moeten worden waarbij jongeren en ouderen elkaar
leren te verstaan. Hij vindt dat er genoeg aanknopingspunten zijn om hier iets mee te doen.
Vanuit de Graaf van Urselschool wordt gewezen op de verschillen die bestaan tussen Oisterwijk
en Moergestel.
Het wijkcentrum de Coppele vraagt of er wel voldoende voorzieningen zijn voor de 85% van de
jongeren waar het goed mee gaat. Het jongerenwerk zegt dat je nooit achterover moet leunen,
ook niet voor die 85%. Ook de wethouder wijst op de grote inzet van vrijwiligers, de
voorzieningen en de infrastructuur. De bulk (85%) wordt hiermee bereikt. De vraag is of we
hiermee groepen bereiken die we willen bereiken. Hij ziet bij verschillende verenigingen dat
jongeren op tienerleeftijd afhaken. Hoe zijn de ervaringen en wat kunnen we eraan doen.
De Bienekebolders signaleert (negatief) kopieergedrag bij de basisschoolkinderen. Er is niet
altijd voldoende invulling van de vrije tijd.
De basisschool de Molenhoek zegt dat het moeilijk is de ouders aan te spreken op het gedrag
van hun kinderen.
Overigens gaan de kinderen zelf erg brutaal met elkaar om.
De Graaf van Ursel geeft aan dat je kinderen ook moet aanspreken op waarden en normen.
Kinderen tot en met groep 8 zijn voor alles te interesseren. Boven de 12 moet je ze persoonlijk
benaderen.
Verschillende deelnemers vinden dat er meer speelplekken voor de kinderen moeten komen. De
Waterhoef vindt dat kinderen teveel vrijheid hebben. Na school zwalken ze over straat. Er is
geen ruimte om te spelen. Ze kunnen nergens terecht. Een moeder die kinderen heeft op
Durendael beaamt dit. Er zijn geen activiteiten voor kinderen vanaf 13 jaar.
't Kwartierke geeft aan dat ouders een dubbele moraal hebben. Zij vinden dat jongeren een
eigen plek moeten zoeken. Hebben ze zo'n plek gevonden, dan is er een probleem want dan
mag het niet ('niet bij mij voor de deur' ) .
Vanuit de bibliotheek wordt geconstateerd dat jeugdigen het niet makkelijk hebben. Er worden
veel eisen aan hen gesteld. Er is ook veel onduidelijkheid. Veel meer dan de situatie 20 jaar
terug.
De jongerenwerker vindt dat wijkcentra een betere rol kunnen vervullen. De lokaties zijn er wel,
maar de bestuurders van wijkcentra pakken het niet op. Blijkbaar is een regie-functie van de
gemeente nodig. De wijkcentra vinden het hierbij aangehaalde voorbeeld niet correct omdat
hierover nog formeel overleg met de Twern moet plaatsvinden.
De K.P.J. heeft leden in de leeftijd van 15 tot 32 jaar. In totaal 194 leden, waarvan 50 buiten
Moergestel. De leeftijdsgroep 16-22 jarigen is de grootste groep. De K.P.J. is de laatste jaren
verjongd. In Moergestel zijn er geen problemen.
Het Jeugdvakantiewerk heeft twee maal zoveel kinderen in Moergestel als in Oisterwijk. Dit
geldt idem voor de scouting. Als redenen worden aangegeven dat er voldoende vrijwilligers zijn
en dat activiteiten goed worden georganiseerd.
Er gaan echter ook geluiden op dat er in Moergestel wel degelijk een groep is van zo'n 25 tot 30

jongeren, die "de boot mist".
Vanuit de K.P.J. worden opmerkingen gemaakt over het beleid van de gemeente. Aandacht
wordt gevraagd voor een soepeler beleid, o.a. onnodige geluidsmetingen bij bv
touwtrekwedstrijden, men moet betalen voor een vergunning, er is een woud van regels en
regelgeving, er is te weinig informatie.
4.b.2 Samenvatting uitwerking thema's in groepen.
Groep I
onderwerp: Uitbreiding buitenschoolse opvang
• Er zou volgens sommige deelnemers niet alleen opvang moeten zijn voor kinderen van
werkende ouders, maar ook voor kinderen van ouders die thuis zijn De opvang moet zich
vooral richten op de groep van 10 tot 16 jarigen 'Opvoeden doe je niet meer puur op je
instinct'
• De opvang kan niet alleen door vrijwilligers geregeld worden, maar ook met broepskrachten
(continuiteit, deskundigheid) De wijkcentra hebben nu ook al buitenschoolse activiteiten,
maar slechts een keer in de 2 weken: zijn in beginsel bereid tot samenwerking (al dan niet
door sturing van de gemeente)
• Als aandachtspunt wordt genoemd dat de gemeente eerst alle mogelijke accommodaties
moet onderzoeken (niet alleen schoolgebouwen, maar ook verenigingsgebouwen etc.)
Vervolgens zullen vraag en aanbod geinventariseerd moeten worden.
• De Wijkcentra en scholen zien voor zIchzelf wel een begeleidende en ondersteunende rol
weggelegd bij dit onderwerp.
onderwerp : Samenhang/afstemming van voorzieningen
• De deelnemers constateren dat er geen/weinig samenhang is tussen verschillende
voorzieningen: we zijn niet goed op de hoogte van elkaars activiteiten. Het wordt wel als
belangrijk ervaren om Meer samen te werken. De gemeente zou hierbij een regisserende rol
moeten vervullen.
• Als voorbeeld voor een samenwerking wordt gegeven de uitwisseling van school en
verenigingen. Op de Bienekebolders en ook op andere basisscholen vindt regelmatig een
uitwisseling plaats Binnen de schooluren van verschillende activiteiten als muziek, sport,
denksport etc.
• De deelnemers zien wel baat bij het opstellen van een soort gemeentegids waarin alle
jeugd- en jongerenactiviteiten staan vermeld. Hiermee bereik je dat activiteiten op elkaar
(kunnen) worden afgestemd. Bovendien worden hiermee de mogelijke hiaten zowel in
activiteiten als in tijdsplanning in kaart gebracht en kan beter worden samengewerkt.
• De deelnemers wijzen ook op het belang om moderne communicatiemiddelen als internet te
gebruiken. Om meer samenhang te krijgen kunnen verenigingen als de
computervriendenclub van Oisterwijk hierin een bijdrage verlenen.
Groep 2
onderwerp : hangjongeren
• In Moergestel zijn meerdere groepen hangjongeren, vanaf ongeveer 13 jaar. Niet meer dan
80 personen in totaal. In Oisterwijk zijn zes tot zeven groepen bekend. Diverse
samenstellingen (scholieren, werkende jongeren, werkzoekenden) .Ze willen een andere
wereld ontdekken. Ze willen gezamenlijk kunnen ketteren op school, hun verzorgers
(ouders), op leeftijdgenoten. De leeftijd loopt van 12/13 jaar tot 20/21 jaar. Het merendeel
bestaat uit jongens. Meisjes ongeveer 10-20 procent.
• De verhekking van de samenleving (scholen) wordt aangekaart. Er zijn op sommige plaatsen
grenzen overschreden en de situatie was blijkbaar niet meer beheersbaar of het beheersen
koste te veel tijd. Vanuit de Moergestelse vertegenwoordigers wordt gesteld dat het erg
belangrijk is om de jongeren aan te spreken op hun gedrag. Het er op afstappen werkt altijd
goed. Je moet ze leren kennen.
• 't Kwartierke richt zich in principe op 100% van de jeugd. Wanneer je blowen toestaat
mogen erg veel jongeren niet meer komen. De accommodatie is dan geen algemene
voorziening meer. In DEMO is nu een experiment. Deze aanpak (op een plaats niet optreden
tegen blowen) zou een mogelijke aanpak kunnen zijn, de vraag is of het zo ook moet? Je
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kunt je ogen niet sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Geconstateerd wordt dat je
niet moet focussen op het blowgedrag maar op de activiteiten die tijdens zo'n
ontmoetingsavond van de grond komen.
Belangrijk is wel het aanpakken van dealen. Dealers zullen natuurlijk trachten binnen te
komen (als vrijwilliger of als bezoeker) .Daarop zal actief beleid gevoerd moeten worden.
Over het tegengaan van de risico's bij het niet verbieden dient nog gedacht te worden .Veel
softdrugsdealers hebben een mixed pakket (voor elk wat wils) .Ze willen met een zo min
mogelijk risico een maximaal rendement halen.
De vraag is wat de groep hangjongeren (waarvan een groot deel blowt) wil. Kunnen we wel
iets met die groep in een accommodatie? Wil zo'n groep iets in een wijkcentrum? Ze komen
binnen, kletsen wat, warmen zich op en vertrekken weer. Hetzelfde zie je in kleine
accommodaties als friettenten. Wat hen betreft hoeft er niet per se iets georganiseerd te
worden .
Ook in Moergestel zag je dat al bij de Boogaard. Heel de avond hingen ze buiten voor de
deur. De toegangsstempel hadden ze nodig voor hun ouders.
Er ontbreekt ruimte voor jongeren, zowel fysieke als sociale ruimte. Bij nieuwbouw -en
verbouwplannen moet rekening gehouden worden met jongeren. Er zijn pleinen nodig waar
jongeren zich kunnen laten zien en gezien worden, waar geflaneerd kan worden, gescheurd
met de scootertjes, etc. Er moet gewisseld kunnen worden tussen actief en passief
rondhangen. Dus ook plekken voor bewegen, sport, actie (basketbalveldjes, speelinstallaties
voor de oudere tieners, skatebaan) . Er moet ook sociale ruimte voor jongeren zijn
Tolerantie. Een gesprek tussen generaties, die tegelijk ook buurtgenoten zijn. Erkennen dat
jongeren rondzwerven tussen buurten; je zult dus ook jeugd uit andere buurten in je eigen
buurt kunnen verwachten.
Als jongeren echt problemen veroorzaken, moet er meteen ingegrepen worden
(problematisch druggebruik, schooluitval, geweld, bedreiging vooral ook tegen eigen
leeftijdgenoten of tegen nog jongere kinderen) . Soms worden de groepen zo groot, dat ze
alleen al door hun omvang naar omwonenden of passanten dreigend gaan overkomen. De
communicatie tussen zo'n groep en hun omgeving moet dan snel op gang komen, want
anders gaat het mis.
Jongeren worstelen met zaken. Ze kunnen hun ei thuis vaak niet (meer) kwijt. Er zijn
problemen thuis. Ze vallen terug op hun leeftijdgenoten. Jongeren moeten vooruitgeholpen
worden Ze ontberen een steuntje in de rug. Dat steuntje moeten we als samenleving
misschien gaan organiseren. Deskundige vrijwilligers/betaalde werkers die jongeren volgen,
contacten leggen. Dus ambulante jongerenwerkers. Jongeren zoeken iets, wat ze thuis niet
meer vinden of aangereikt krijgen.
Gaan diverse jongerengroepen wel samen? Volgens de deelnemers lees je in de
vakliteratuur dat gabbers en alto's als water en vuur zijn. De ervaringen (zoals onlangs in
DEMO) wijzen daar echter niet op. Blijkbaar liggen de grenzen niet zo vast. Soms zie je ook
wisselingen in identificatie met de vigerende subculturen.

onderwerp : druggebruik
• Bestrijding van drugs haalt weinig uit. Nodig is bewustwording en leren omgaan met het
steeds algemener wordende gebruik van drugs. Wie hebben hierin een rol? Vragen die
hierbij aan bod komen: Moet dat leren op een plek geschieden, ambulant, of op allerlei
plaatsen waar jongeren samenkomen? Moet je pas op de tienerleeftijd starten met die
bewustwording (middelbare school) of al op de basisschool (7-8 jaar) .
• Voorlichting en bewustwordingsprojecten moeten niet kort en tijdelijk zijn, maar permanent
worden ingebouwd in de benadering en begeleiding van jongeren. Voorlichting helpt pas
wannneer het speelt, voor de een is dat op toenjarige leeftijd, voor een ander pas op
veertienjarige leeftijd.
• Voorlichting niet alleen naar de jeugd, maar ook naar de ouders, naar besturen van
instellingen, naar werkers van instellingen waar veel jeugd komt. Zoveel mogelijk op de plek
waar de jeugd komt en in het kader van schoolactiviteiten of verenigingsactiviteiten.
Voorlichting moet iets niet in het interessante trekken, maar zaken die op grote schaal
gebeuren bespreekbaar maken. Het moet een plek hebben.

onderwerp: tieneraktiviteiten
• De stelling dat er onvoldoende aktiviteiten zijn voor de jeugd wordt onderschreven.
• In de wijkcentra dienen meer mogelijkheden te worden gegeven voor ontspanning en
ontmoeting. Hierbij worden een aantal knelpunten aangegeven:
er is gebrek aan vrijwilligers
bij aktiviteiten van de jeugd hoort muziek
gemeente geeft geen vergunning voor disco -probleem is alle groepen te bereiken
aanwezigheid van een bepaalde groep verhindert aanwezigheid andere groep
• De wijkcentra dienen voorwaarden te creeeren voor aktiviteiten waarbij de jeugd zelf dient
aan te geven welke aktiviteiten zij wil.
• De wijkcentra dienen ook aktiviteiten te organiseren met een ontmoetingsfunctie waarbij de
doelstelling is:
het verhogen van de onderlinge tolerantie -het verwerven van sociale vaardigheden
het vergroten van zelfstandigheid/verantwoordelijkheden
onderwerp : Demo / Kwartierke
• Een eerste constatering is dat d'n Tob niet de problematiek heeft die Demo heeft. Zij bereikt
wel alle doelgroepen. Algemeen standpunt is dat Demo en d'n Tob zo ingericht moeten zijn
dat alle groeperingen binnen gehaald kunnen worden. De outfit van het gebouw maakt dat
bepaalde groepen afhaken. Daarnaast is muziek een bepalende faktor als het gaat over
binnenhalen van bepaalde groepen.
• Er zijn een aantal lijnen als het gaat om wie wat moet doen. De jeugd dient benaderd te
worden via persoonlijk kontakt. Hier ligt een taak voor de jongerenwerker van de Twern.
Daarnaast dient op scholen, bijvoorbeeld via lessen maatschappijleer evt. met behulp van de
jongerenwerker de jeugd te worden benaderd. Het aanbieden van aktiviteiten dient te
worden gedaan door de wijkcentra, d'n Tob, Demo en de bestaande verenigingen.
4.C WERKPLAATS 1 DECEMBER 1997
4.c.l Samenvattin9 plenaire discussie
De deelnemers zijn het erover eens dat het met het overgrote deel van de jeugd goed 9aat. Er
is een zeer kleine 9roep die extra aandacht vraagt.
Bij de G.G.D. neemt het aantal hulpvragen toe (psycho-sociale gezondheid, kindermishandeling)
Het AMW vraagt zich af of signalen van kinderen wel altijd worden opgepikt.We zouden er een
stuk dichter op moeten zitten om problemen te voorkomen. Scholen kunnen hierin sturen en
samenwerken met instellingen. Zo kan een instelling op vaste tijden op een school aanwezig
zijn.
Bij een aantal scholen is een vertrouwenspersoon. Ook worden leerkrachten bij/nageschoold op
het terrein van het signaleren. Wel geldt dat ouders die problemen hebben met hun kinderen
dat eerst zelf moeten onderkennen voordat zij dat bespreekbaar maken.
Op de scholengemeenschap Durendael is een vertrouwensgroep. De problemen die daar worden
aangekaart 9aan voor het merendeel over problemen thuis. De thuissituatie is cruciaal.
De G.G.Z stelt dat op grond van cijfers de gemeente Oisterwijk een gezonde gemeente lijkt.
Men moet echter niet alleen oog hebben voor "opvallende" problemen, maar ook voor nietopvallende problemen zoals kinderen die passief, angstig en depressief zijn. Overigens stelt de
vertegenwoordiger van de G.G.z. dat 70% van de problemen van de kinderen terug te voeren is
naar hun ouders.
Het bureau HALT kan dit niet beamen. Hier komt een doorsnee uit de bevolking, een kleine
groep van 20 tot 25 jongeren uit Oisterwijk. De echte probleemjongeren komen niet bij HALT.
Wat opvalt is dat het HALT wel te maken heeft met de ouders van hun clienten, die het niet
terecht vinden dat hun kind bij het HALT terecht komt.
De deelnemers concluderen dat er sprake is van een normverschuiving. De politie geeft aan dat
delicten steeds zwaarder worden, er vinden steeds meer bedreigingen en mishandelingen plaats.
Het drugsgebruik is aan de orde van de dag. Delicten worden ook op steeds jongere leeftijd
gepleegd.
Verslavingszorg constateert een gigantische toename van het gebruik van drugs in Oisterwijk,
vaak al op 13/14 jarige leeftijd. Ook scholen geven aan dat kinderen van de oudste groepen met
instemming van hun ouders roken en alcohol drinken.

Aan de andere kant geven deelnemers ook aan dat de omgeving/de maatschappij veel
complexer is geworden.
De jongerenwerker vindt dat de activiteiten, die na schooltijd worden aangeboden in bv de
wijkcentra vaak minimaal zijn. Dit geldt zowel voor de jongere kinderen van 6 tot 9 jaar als voor
de oudere jeugd. Vooral de oudere jeugd heeft behoefte aan een eigen plek en kan slechts een
keer per week bijvoorbeeld in DEMO terecht. Bovendien worden de meeste activiteiten
georganiseerd op vrijwillige basis (door vrijwilligers) .
Bij Durendael hebben jongeren wel een eigen plek gevonden.
Durendael heeft in tegenstelling tot veel andere scholen, geen hekwerk. Geef je jongeren geen
eigen plek, dan gaan ze constant rondhangen met alle gevolgen vandien.
De bewering van de G.G.Z. dat een gemeenschappelijke kenmerk van de probleemjongeren is
dat zij mislukt zijn in het onderwijs, wordt van verschillende kanten bestreden.
De deelnemers geven tot slot nog eens aan, dat de aandacht tijdens deze discussie sterk ligt op
een kleine groep. Heb je het over de jeugd, dan moet je niet uit het oog verliezen dat het om de
totale jeugd gaat.
De Hondsberg en PRISMA geven aan dat er gebrek is aan buitenschoolse opvang voor speciale
groepen kinderen. Ook ontbreekt het aan integratie en normalisatie.
Het basisonderwijs pleit voor gezichten in plaats van nota's. Er zijn verschillende
voorlichtingsprojecten op school. Deze zouden veel meer een gezicht moeten krijgen. Letterlijk
door aanspreekbare figuren hierbij te betrekken bv iemand van de politie iets in de klas te laten
zeggen, maar ook figuurlijk door meer structureel te werken.
Een deelnemer uit het basisonderwijs geeft aan dat er een klein select groepje "deugnieten" is.
Deze hebben een enorme invloed om de corrigeerbare groep die daar omheen hangt.
Aandachtspunten hierbij zijn persoonlijk contact en sociale controle.
Het AMW geeft aan dat niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk isr hoe lopen de lijnenr
bij wie moet je waarom zijn .Er zou een plek moeten zijn waar signalen aankomen.
De stichting Opvoedingsondersteuning geeft aan dat het in Oisterwijk ontbreekt aan
opvoedingsondersteunende activiteiten. Vanaf januari 1998 start de stichting met een
pedagogisch spreekuur in Oisterwijk. Ouders zouden meer greep moeten kunnen krijgen in
normen en waarden etc. De activiteiten moeten gericht zijn op oudersr daar waar ouders nu al
komen zoals scholen.
De jongerenwerker geeft het belang van dorpssignalementen weerr het is belangrijk om te
weten wat er omgaat bij de bewoners van Oisterwijk.
De gemeente zou bij deze aandachtspunten een goede regisseursrol moeten vervullen.
4 .C .2 SAMENVATTING UITWERKING THEMA'S IN GROEPEN Groep I
onderwerp: Uitbreiding buitenschoolse opvang samenhang en afstemming van voorzieningen
• Er is geen overeenstemming over een definitie van buitenschoolse opvang: het maakt nogal
uit of je kiest voor opvang van kinderen van werkende ouders of voor een brede opvang.
• Bij de eerste kun je ervan uitgaan dat de behoefte aan uitbreiding er is (gezien landelijke
gegevens) .Wil je overgaan tot een brede opvang (ontlasten ouders van kinderen in het
speciaal onderwijs nkinderen met een vlekjen, werkende ouders, opvoedkundige redenen)
dan zal de gemeente de behoefte hiervoor moeten peilen
• Het onderwijs in zijn algemeenheid ziet nu danwel in de toekomst een rol weggelegd voor
buitenschoolse opvang Hierbij speelt ook de discussie van brede scholen en vensterscholen
een rol.
• Op sommige scholen is er vraag naar voor- en naschoolse opvang. De
onderwijsaccommodatie leent zich voor buitenschoolse opvang. Hiervoor zou dan een lokaal
in de school ingericht moeten worden.
• Bezien zou moeten worden in hoeverre integratie tussen verschillende vormen van
peuterzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs mogelijk en wenselijk is (onderschotting)
• In het kader van samenhang en afstemming van voorzieningen constateren de deelnemers
vervolgens dat er op dit moment nauwelijks samenhang/samenwerking is op het terrein van
de jongere kinderen.
• Er is wel behoefte om te komen tot samenwerking tussen peuterzaalwerk, kinderopvang en
basisonderwijs, vooral als het gaat om in potentie de nmoeilijkeren kinderen. De gemeente
zou hier een voortrekkersrol moeten nemen (initiatiefnemer) .

•

Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor opvoedingsondersteunende activiteiten, psychosociale hulpverlening, preventie en signaleren

De gemeente kondigt aan in 1998 te komen met een jeugdzorgnota, waarin deze aspecten
worden meegenomen.
Groep 2
onderwerp: hangjongeren en verslavingsproblematiek
• Er zijn verschillende groepen in Oisterwijk, genoemd worden Pannenschuur, Willem van de
Aapark en Durendael. Sommige groepen zijn alleen al door hun grootte overlast gaan
bezorgen. Het is geen pretje wanneer zo'n grote groep voor je huis rondhangt. Soms is zo'n
grote groep (bijv. Coppele) vervelend en agressief.
• Het nadeel van hanggroepen is dat de klanten gegroepeerd zijn. Dat is makkelijk voor de
drugsdealers.
• Het gebruik van allerlei roesmiddelen neemt gigantisch toe onder de jeugd. Bet Centrum
voor Verslavingszorg is geschrokken van de toename van de signalen. In begin negentiger
jaren waren er nog maar een paar jeugdige klanten uit Oisterwijk, nu zijn er in de
leeftijdsgroep van 15-24 jaar 55 klanten. Pillen worden steeds meer gebruikt. Maar het
meest extreem is de alcoholproblematiek. Die is echt alarmerend. Het indrinken van 15-16
jarigen wordt genoemd. Die jongeren hebben al 12 flesjes op voordat ze op stap gaan. En
dan heh je in de uitgaansgelegenheden nog de "Happy Hours". Soms drinken ze
vrijdagmiddag al te veel, slapen tussen acht en elf hun roes uit en gaan dan weer stappen.
De voorlichting (over de risico's van hlowen en alcoholgehruik) vooral ook naar
ouders/verzorgers hegeleiden zou veel beter moeten worden. Bet is niet per se zo dat je
automatisch van soft druggehruik naar hard druggehruik gaat (slechts 10 van de 100) .
• Kinderen veranderen razend snel. Op HAVO blowen reeds 22 van de 26 kinderen. In welke
subculturen komen ze en zullen ze nog komen?
• Het gedogen van softdrugs wordt aan de orde gesteld. Het openen van een verkooppunt in
Oisterwijk waar je ook de handel kunt controleren past niet in het regionaal heleid (alleen in
plaatsen hoven de 40.000 inwoners) .In het jongerencentrum is nu een plekje geschapen
waar oogluikend toegestaan wordt of beter geformuleerd, waar tegen het gebruiken van soft
drugs niet daadwerkelijk wordt opgetreden.
• De jongeren zijn erg mobiel. En ze zijn erg afhankelijk van de invloed van anderen
(leeftijdgenoten), van sfeer etc. Binnenkort komt er bij Quatre Bras weer een grote
megadisco. Waat gaat dat weer voor problemen oproepen?
• Er liggen veel taken voor het onderwijs. Voorlichting voor leerlingen, ouders en leraren. Over
gevolgen voor de gezondheid, gedragsprohlemen die samenhangen met veel-gebruik. Ook
de ouderenverenigingen moeten erbij hetrokken worden. De scholen kunnen hierhij steun
krijgen van CVZ, HALT etc .
De school moet opknappen wat de ouders laten liggen'
De politie blijft het probleem in kaart brengen. Voor optreden is de lokale politie erg afhankelijk
van het landelijke beleid. Aanpak van de handel is zeer lastig, maar zeker bestrijding van handel
gericht op de zeer kwetsbare groep (12/13 jaar) moet de hoogst prioriteit krijgen.
• De gemeente heeft een belangrijke taak in het scheppen van voorzieningen en faci1iteiten.
Voor jongeren moeten er meer opvangpunten komen. Die ook veel meer open moeten zijn
dan tot nu toe het geval is. Maar daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat er ook
recht op hangen bestaat. Het hangen is van alle tijden.
• Een school wordt door jongeren nogal eens genoemd als een plek die hen geen ruimte geeft.
Een school heeft wat goed te maken. Een school moet ook een plek zijn die leuk is. Maak
koppelingen met buitenschoolse activiteiten. Als voorbeeld worden Santpoort en Trouwlaan
Tilburg genoemd.
• Er moet ook geinvesteerd worden in het beleidsinstrument contact. Er moeten een persoon,
personen zijn I die jongeren kunnen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en die
contacten legt met de omgeving (intermediair) .Maar als dat niet helpt (voorbeeld
Oirschot/APV) dan moeten de gemeente en politie niet dralen om in te grijpen.

Groep 3
onderwerpen:hangjongeren/vers1avingsproblematiek
• Hangjongeren worden slechts dan als problematisch ervaren wanneer men de hangjongeren
in de directe omgeving heeft. Problemen zijn:
a. achterlaten troep
b. lawaai maken/gevoel geven van onveiligheid
Hangjongeren is geen synoniem voor drugsgebruik. Er zijn verschillende groepen waarvan
we een beeld moeten krijgen.
Het verschijnsel hangjongeren is niet tegen te gaan.
• Het onderwijs kan.hierbij een belangrijke rol spelen. Vanuit de stelling dat het probleem niet
is op te lossen dient gestreefd te worden naar beheersbaarheid van het probleem. Durendael
kan binnen schooltijd aktiviteiten ontwikkelen. Niet in de vrije uren in verband met optimaal
bereik van de jeugd. Demo moet aktiviteiten ontwikkelen gericht op de diverse groepen,
waarbij gebruik gemaakt moet worden van een "bekend gezicht", waarvoor de
jongerenwerker van de Twern ingezet kan worden.
• In te ontwikkelen bestemmingsplannen dienen structureel lokaties voor de jeugd te worden
opgenomen. Daaraan gekoppeld moet dan wel worden een strikt optreden van de politie in
geval van overlast. Voor de jeugd dienen voorlichtingsaktiviteiten te worden georganiseerd
op voor de jeugd aanvaardbare manieren. Aktiviteiten dienen zich ook te richten op ouders.
De politie dient in gesprek te gaan met de jeugd. Daarvoor dient een vertrouwensrelatie met
de jeugd te worden opgebouwd. De politie dient met name de "leiders" van de groep aan te
spreken op hun negatieve gedrag. Dit corrigerende gesprek dient plaats te vinden op basis
van een vertrouwenspersoon voor de jeugd binnen het politieapparaat. De deelnemers zijn
van mening dat als je iets wilt reguleren dat je dat gelijk goed moet doen. Dus niet
oogluikend toestaan of gebruik op oneigenlijke plaatsen. Gebruik drugs hoort thuis in een
coffeeshop, niet in een jongerencentrum of cafee. Die hebben duidelijk andere functie. Door
een en ander goed te reguleren wordt de kans dat jongeren vanuit de softdrugs afglijden
naar ergere middelen verkleind. Middels regulering heb je zicht op kwaliteit van middelen en
leveranciers waardoor je het negatieve randgebeuren kunt uitschakelen.
• Uit statistische gegevens blijkt dat de verslavingsproblematiek onder jongeren met name de
laatste jaren ontzettend is toegenomen. Het betreft dan verslaving aan drugs, gokken en
alcohol. Dat betekent dat met name met het oog op preventie de nodige aktiviteiten dienen
te worden ontwikkeld gericht op zowel de ouders als de jongeren. Vanuit het belang van de
rol van de ouders in deze dient veel aandacht geschonken te worden aan de benadering van
de ouders.
Meer blauw op straat' pas zinvol indien aanspreekbaar
De betekenis van 'meer blauw op straat' wordt overschat. Zicbtbare aanwezigbeid van de politie
leidt er niet toe dat bur gers zicb veiliger voelen. Burgers gaat het erom dat de politie
daadwerkelijk beschikbaar en aanspreekbaar is.
5 .AFSLUITING GEMEENTE
Wethouder van Roessel constateert dat tijdens de werkplaatsen brainstormenderwijs
verschillende aandachtsvelden zijn aangeboord en besproken.
Er zijn ervaringen uitgewisseld en er is gesproken over mogelijke verbeteringen.
Er is een samenhangende lijn in de drie gehouden werkplaatsen.
De problemen rondom het jeugdbeleid zijn bij eenieder bekend. Er is geen eenduidig antwoord
op.
De wethouder is evenwel verheugd te constateren dat alle aanwezigen bereid zijn tot
meedenken en meewerken aan verdere planvorming.
Aan de hand van de bevindingen zal de stuurgroep de ideeen verder uitwerken in een plan met
meer concrete actiepunten rond bepaalde thema's. De deelnemers aan de werkplaatsen en de
jongeren zullen hierbij zeker betrokken worden.
Deze tweede ronde zal in de eerste maanden van 1998 gehouden worden.
Aan de hand van de resultaten hiervan zal een beleidsplan worden opgesteld, dat omstreeks
april 1998 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Van de werkplaatsen wordt een verslag gemaakt, dat aan alle deelnemers wordt toegezonden.
De wethouder bedankt alle aanwezigen van harte voor hun inzet en sluit vervolgens af.
6 .SAMENVATTING RONDETAFELGSPREKKEN JEUGD
6.a Verslag rondetafelgesprek Oisterwijk jeugd < 12 jaar dd. 24 november 1997
Aanweziq:
F. Meerhof de Twern
A. Klaasen gemeente/verslaglegging 3 kinderen
3 toehoorders/ouders
De heer Meerhoff heet de aanwezigen van harte welkom en legt uit wat de bedoeling is van dit
rondetafelgesprek. Vervolgens laat hij de kinderen aan het woord.
Door de kinderen werden de volgende zaken aan de orde gesteld. hebben op allerlei
speelveldjes veel last van vernielingen door met name de oudere jeugd. Daar is naar hun
mening nagenoeg niets tegen te doen.
hebben daarnaast veel last van hondepoep op speelveldjes. Zij zijn van mening dat optreden
van de politie daartegen resultaat kan hebben.
wat ze missen is een skate-voorziening, ze willen streeten. Voor wat daarvoor nodig is wordt
verwezen naar Marcel Dukino van basisschool de Kajuit die een expert is op dat gebied.
gemist wordt een computerruimte bij voorkeur in de Kunstkring. Er is behoefte aan een ruimte
waarin een paar computers staan die door de jeugd gebruikt kan worden voor spelletjes. In de
biliotheek staat er wel een doch die is steeds bezet. Begeleiding binnen zo'n computerzaal is wel
nodig.
In de wijkcentra komen ze niet. Er is alleen maar een mogelijkheid om te knutselen. Verder
gebeurt er niets voor de jeugd.
een kindercircus zou wel leuk zijn om aan mee te doen.
de wijkdisco in Pannenschuur wordt bezocht door veel te jonge kinderen. De jeugd waarvoor het
eigenlijk bedoeld is, jeugd van 12 jaar, blijft daarom weg.
een RAMP willen ze graag hebben. Er is onder de jeugd veel belangstelling voor skaten. Ze
vinden het Insaid gebouw wel geschikt voor een overdekte skate-voorziening.
ten aanzien van de vakantieperiode: Wonderland voldoet niet. Is elk jaar hetzelfde en slechts
voor jeugd tot 10 jaar. Verwezen wordt naar Eindhoven het "Henry Dunantpark" als alternatieve
mogelijkheid. In de vakantieperiode zou het bestaan van cross-mogelijkheden erg gewenst zijn,
waarbij aan crossen in allerlei sporten (fiets, skate etc. ) wordt gedacht.
ten aanzien van veiligheid: de jeugd vindt het erg onveilig bij stoplichten. Ook als het licht op
rood staat rijden er altijd nog enkele auto's door.
auto's rijden bij verkeersdrempels met een wiel over het trottoir om zo drempel snel te kunnen
nemen.
ten aanzien van bibliotheek:
hier gaan ze wel naar toe. uitleentermijn van videospelletjes vinden ze veel te kort.
6.b Verslag rondetafelgesprek Oisterwijk jeugd > 12 jaar dd. 27 november 1997
Aanwezig:F. Meerhoff de Twern 1 notuliste de Twern
4 jongens in leeftijd 13-15 jaar 2 toehoorders politieke partijen 1 redactrice De Oisterwijker 2
medewerkers LOVO
De heer Meerhoff heet de aanwezigen welkom en legt de bedoeling uit van dit
rondetafelgesprek. Hij zegt gehoopt te hebben op een grotere opkomst.
De jongeren geven aan dat de grot en vinden dat ze er niets aan hebben, er is ook voetbal op tv
en bij Durendael is een opleidingenmarkt.
Door de jongeren worden de volgende zaken aan de orde gesteld. Bij Robben is maar eens in de
drie weken disco, dat zou vaker moeten kunnen. Bij Curnonsky is het alleen voor 16 jaar en
ouder. In DEMO draaien ze hard-rock. Ook komen veel groteren, die zuipen en roken. Een

basketveld zou fijn zijn.
ten aanzien van de Pannenschuur: dat is niks, het is te open: de regen er in. De houten
JOP zou voor de "ouderen" zijn en de andere voor ons. Ben JOP op een andere plek b.v. in het
park
ten aanzien van ontmoeting: wij mogen wel in het wijkgebouw komen. Zaterdag hebben we hier
een video-avond. Je moet je daar wel aan de regels houden (geen blikjes) .Onze groep komt
door de week tot 20.00/20.30 uur bij elkaar.
ten aanzien van de veiligheid:
de politie komt in de JOP vragen wat we doen, en waar de brandvlekken vandaan komen. Daar
wisten wij niets van. We geven wel een voldoende voor de manier waarop de politie met ons
omgaat (6-7) .
ten aanzien van de overlast: het is normaal dat jongeren op scooters rondcrossen. Dat kan wel
gevaarlijk zijn en lawaai geven voor oudere mensen. Br zijn nu bordjes geplaatst.
ten aanzien van de bioscoop:dat is wel eens geweest in de kunstkring, maar daar draaien ze
alleen tekenfilms. Een bioscoop zou wel fijn zijn. Als dat te duur is, dan zou het een oplossing
zijn als er in de wijkgebouwen regelmatig een film te zien is.
6.C Verslag rondetafelgesprek Moergestel jeugd < 12 jaar d.d. 11 december 1997.
Aanwezig:
F. Meerhof de Twern
M. Jansen verslaglegging gemeente H. Brackenie 't Kwartierke 5 kinderen
2 toehoorders
Henk Brackenie stelt Frie Meerhof voor en legt uit wat de bedoeling van dit rondetafelgesprek is.
Vervolgens krijgen de kinderen het woord. De volgende zaken komen aan de orde:
Er zijn nergens voetbalmogelijkheden zonder overlast van hondenpoep.
Er zijn geen goaltjes op Molenveldje, Mispelbos en Kriekenakker.
In de struiken rondom deze veldjes ligt veel vuil.
De kinderen willen een verbetering van de trapveldjes en mogelijkheden om soldaatje e.d.
te spelen in de struiken. Soms worden ze weggejaagd door oudere kinderen.
ten aanzien van de (verkeers)veiligheid:
de trapveldjes liggen veilig. Er is daar geen onveilige situatie.
de Schoolstraat is erg lawaaierig, vooral 's nachts. Oorzaak hiervan is de bestrating.
het molenveldje wordt als wordt als sociaal onveilig ervaren door gebrek aan verlichting.
in de buurt van Audacia is te weinig verlichting om veilig te fietsen.
sommige glasbakken worden niet tijdig geleegd, waardoor glas op straat beland.
ten aanzien van het verenigingsleven/uitgaan:
aangehaald worden schaatsen en voetbal. Deze sporten zijn goed georganiseerd. Alles wordt
gedaan door vrijwilligers.
de kinderen gaan nog niet uit (11 en 12 jaar) .'T Kwartierke is tamelijk onbekend. Er zijn
plannen van het bestuur van 't Kwartierke mbt tafelvoetbal en biljart. Deze groep geeft aan
alleen te komen bij activiteiten voor hun eigen leeftijd.
De kinderen gaan naar Oisterwijk om te winkelen, te zwemmen en bv. met school naar de
kunstkring.
de riksbioscoop vinden ze een goede zaak. De films moeten dan wel bij hun leeftijd
aansluiten.
een computermiddag heeft hun interesse mn voor spelletjes en internet. Deze zaken zouden
bekend kunnen worden gemaakt in Moergestel Nieuws, op school, bij de fritestent op het St.
Jansplein.
behalve disco-zwemmen, ook graag gewone disco.

ten aanzien van openbaar vervoer:
er zijn donkere plekken bv. audacia en fietspaadje in De Stappert.
het fietspad naar Tilburg wordt als onveilig ervaren.
ten aanzien van de bibliotheek:
deze voldoet goed, alleen zijn er te weinig strips.
ten aanzien van skaten:
er zijn weinig mogelijkheden op straat of elders om goed te skaten. Aan een skatebaan is
geen behoefte.
ten aanzien van het jeugdvakantiewerk:
het kamp wordt met name genoemd en als leuk ervaren. Hierbij wordt tevens aangegeven
dat er op hun school weinig echt leuke/nieuwe dingen gebeuren.
tot
-

slot:
nogmaals opmerkingen over te weinig speeltuinen/plekken:
speeltuin weg in de Vunderhof, kwalijk
molenveldje, komen mogelijk huizen
stokske, gevaarlijke speeltuin

Dan is het al 20.00 uur en bedankt Frie de jeugd voor hun bijdrage.
6. D Verslag rondetafelgesprek Moergestel jeugd > 12 jaar d.d. 11 december 1997.
aanwezig:
F. meerhof de twern
M. Jansen verslaglegging gemeente H. Brackenie 't kwartierke 3 jongeren (13 en 14 jaar} 5
volwassen
Frie Meerhof geeft de bedoeling van de avond weer en geeft de jongeren het woord.
Deze geven duidelijk aan een ontmoetingsplek te willen, die niet helemaal buiten ligt. In de
zomer komen ze bij elkaar bij de Reusel. Nu in de winterperiode verzamelen ze onder het
afdak bij de Super in het centrum. Hier worden ze weggestuurd vanwege overlast door hard
roepen en brommers. Het is gezellig, ook jongeren uit Oisterwijk komen in het weekend
over. Frie geeft aan dat een JOP niet werkt, omdat jongeren zich qua locatie verplaatsen.
Henk Brackenie spreekt voor zijn dochter die ergens een plek binnen zou willen met een
cdspeler en cola.
De jongeren geven aan dat er verschillende groepen bestaan die niets met elkaar te maken
willen hebben.
De kiosk was een goed plek geweest en had niet weg gemoeten. Een afdak is genoeg,
eventueel ommuurd. De jeugd voelt zich bekeken. Hier wordt tevens aangegeven dat er
onder deze Moergestelse jongeren extreem weinig geblowed wordt. De sociale controle is
groot. De ouders vinden het op straat hangen niet leuk. De verhalen die rondgaan zijn soms
waar, maar vaak overdreven. De politie is ook al geweest en heeft hen weggestuurd. Deze
jongeren gaan ook naar Oisterwijk en hebben zich daar aangesloten bij Oisterwijkse ongeren
en overlast veroorzaakt bv. in de Molenbeek. In Moergestel hebben zij hun excuus, voor
veroorzaakte overlast, per brief aangeboden aan bewoners van het bejaardencentrum. De
verhoudingen zijn nu weer goed. Hieruit blijkt het belang van communicatie.
De jongeren geven aan dat er voor hen niets te doen is. Zij zijn niet aangesloten bij
verenigingen. Ongeveer een maal per drie weken gaan zij in Oisterwijk naar dansschool
Robben. Er komt een compromisvoorstel. Er is veel bereidheid vanuit 't Kwartierke om voor
de jongeren iets op te zetten. Voor een paar avonden per week zou deze groep met eigen
muziek etc. in 't Kwartierke kunnen. Op 20 december is er een open disco-avond waar ze
kunnen komen. 'T kwartierke (Henk) organiseert, neemt het initiatief en neemt contact op
met de jeugd.

Met deze afspraak/toezegging wordt deze avond afgesloten. Er wordt nog wat na gepraat met
enkele vertegenwoordigers van de politiek, die als toehoorder aanwezig waren.

LIJST VERSLAG AANWEZIGEN EN BELANGSTELLENDEN WERKPLAATS 1
-

Harmonie Orkest Oisterwijk, Mevr. W. van Riel-Veenstra, Prunusstraat 56, 5061 A V
Oisterwijk
Harmonie Asterius, Mevr. V. Schakel, Torenbeemd 27,5061 GM Oisterwijk
Muziekvereniging Prinses Juliana, Secr. F. v.d. Poel, Eysenbrand 5,5066 GC Moergestel
Jongerenkoor Polyfonie, Secr. Ingrid Coolen, Blazoenstraat 31, 5021 DL Tilburg
Kinderkoor De Tierelieren, Secr. Mevr. J. Keuninkx, Pastoor van de Meijdenstraat 139, 5061
CL Oisterwijk
Jeugd-EHBO Afd. Oisterwijk, Secr. A. Paijmans, Pater van de EIsenstraat 2 A, 5062 CX
Oisterwijk
Jeugdafdeling Taxandria Atletiek, Mevr. L. Weststrate, p.a. Postbus 43, 5060 AA Oisterwijk
Jeugdafdeling Badmintonvereniging OBV, Secr. Ankie Langerak, Molenacker 82, 5061 KT
Oisterwijk
Jeugdafdeling Badmintonclub De Aanstede, Secr. R. v. d. Wouw , Kerckackerstraat 9, 5066
XM Moergestel
Jeugdafdeling Basketball Ver. Taxandria Pilots, Secr. C. v.d. Sande, Belvertsestraat 21, 5076
PV Haaren
Jeugdafdeling Damclub D. C. Oisterwijk, Secr. W. Verhoeven, Prunusstraat 48, 5061 A T
Oisterwijk
Jeugdafdeling Judovereniging St.Jan, B. de Laat, Tilburgseweg 13, 5066 BT Moergestel
Jeugdafdeling Modelvliegclub Oisterwijk, Secr. Ch. v.d. Aa, Prunusstraat 13, 5061 AR
Oisterwijk
Ponyclub De Vennenruiters, Secr. Josee Hora, Kloosterbeemd 22, 5061 GVOisterwijk
Ponyclub "Fevior", Secr. Mej. M. Paulusse, Oisterwijkseweg 5, 5066 XB Moergestel
Jeugdafdeling Tennisclub "Sla Raak", Secr. Mevr. N~ Massuger, Terburghtweg 2, 5061 LG
Oisterwijk
Jeugdafdeling Tennisclub TECO, Voorzitter jeugdcommissie Mevr. C. Marse, Waterhoef- weg
23, 5061 ZA Oisterwijk
Jeugdafdeling Taxandria afd. Volleybal, Secr. Rieki van Dijk, Gemullehoekenweg 81, 5062
CA Oisterwijk
Jeugdafdeling Zwemclub O.Z.C., Mevr. A. Paijmans, Icarusplein 3, 5061 SZ Oisterwijk
Jeugddrumband "Taxandria Patriotjes" , Dhr .Schapendonk, Past. van Beugenstraat 31,
5061 CR Oisterwijk
Jeugd Rode Kruis, Mevr .Miranda Diepens, Boxtelsebaan 75, 5061 VC Oisterwijk
Scouting St. Jan, Dhr. C. v.d. Loo, Oirschotseweg 21,5066 CG Moergestel
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, Dhr .F. Kapteijns, Van Tienhoven1aan 5, 5062 SK
Oisterwijk
Zanggroep Melos, Dhr .Nico van Schijndel, Terburghtweg 158, 5061 LK Oisterwijk
Juniorencommissie HOCO, Dhr .M. Kremer, Wolvensteeg 48, 5062 DG Oisterwijk Ponyclub 't
Halster, Dhr .Jan Berkelmans, Sportlaan 2, 5062 JK Oisterwijk
Roef Korfbal, Dhr .P. Vrijhoeven, Burg. Maeijerstraat 9, 5066 VL Moergestel
Roef Korfbal, Dhr. H. Zanders, H. de Keijzerstraat 65,5041 JA Tilburg
EHBO St. Christoffel, Dhr. J.C.P. Zoontjes, Vooskerbos 4,5066 EK Moergestel
RKSV "Oisterwijk", Dhr. G. Verhoof, Pr. Irenestraat 12, 5061 TK Oisterwijk
Voetbalvereniging Audacia, Dhr. R. Trines, De Voorbeemt 14, 5066 MC Moergestel
MTV Stokeind, Mevr. C. Mutsaers, Voorbrugstraat 4, 5066 AE Moergestel
SV Nevel0, Dhr .A. Jansen, Prunusstraat 12, 5061 AT Oisterwijk
Taxandria At1etiek/Gymnastiek, Dhr .D. Meyer (L. Weststrate), Hoogstraat 54 a, 5061 EX
Oisterwijk
RKSV nTaxandrian, Dhr. M. Die1en, Den Deel 31,5061 DL Oisterwijk
Stichting De Krekul, Dhr. G. Esveld, Dr. Desain1aan 16,5062 EK Oisterwijk
Taxandria afd. Handba1, Mevr. E. Smarius-van Baal, Mr. van Sonstraat 15, 5062 CR
Oisterwijk
Oisterwijkse Sportraad, Mevr .B. v .q. Dussen, Duijvekotstraat 5, 5066 BP Moergestel
Badmintonclub UVO '80, MeVf. W. Verhoeven, Prunusstraat 48,5061 AT Oisterwijk
Scouting Oisterwijk, Dhr. No1 van den Berg, Oliviersweg 2 A, 5061 PL Oisterwijk
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Beheerder Speeltuin Staalbergven, Dhr .E. Haest, Sportcentrum De Leye, Baerdijk43, 5061
GG Oisterwijk
Jongerenorganisatie Trappaf, Dhr P.Th. M. van Opbergen, Pannenschuurlaan 152, 5061 DV
Oisterwijk
Stichting Driekoningenzingen, Secr. Mevr .M.Andriessen-v .d.Heuvel, Groenstraat 31, 5062
NA Oisterwijk
Stichting De Waterhoef, Mevr. J. de Bakker, Hoefsmidstraat 14, 5061 ZM Oisterwijk
Stichting Trefcentrum de BUDders, Secr. B. van Ba1en, P .P .Rubenspad 23, 5062 KL
Oisterwijk
Buurtvereniging 't Rootven, Secr. J. Verweijmeren, Pr. Beatrixstraat 16, 5066 BC Moergestel
-

Buurtvereniging 't Stokske, Secr. L. Kennes, Hondsberghoeve 4 / Hondsberg 2 A, 5062 SL
Oisterwijk
Buurtvereniging de Vurhaai, Secr. M. Oerlemans, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel
Stichting Wonderland, Dhr- T. van Straalen, Jan BrunnekreefstTaat 9, 5063 AE Oisterwijk
Stichting Jeugdvakantieweek Moergestel, Mevr. G. van den Boer -van Iersel, Pastoor
Boe1aarsstraat 6, 5084 GE Biest-Houtakker
Oudercommissie Den Akker, Mevr. A. Appeldoom, Laurier 8, 5061 WS Oisterwijk
Oudercommissie De Coppe1e, Dhr. J. Jabroer, Beukendreef 31, 5061 AA Oisterwijk
Oudercommissie De Coppele, Mevr .E. Westbeek, Prunusstraat 1, 5061 AR Oisterwijk
Oudercommissie De Kikkenduut, Mevr. M. Arts, Kerkplein 12, 5061 EB Oisterwijk
Oudercommissie De Wingerd, Mevr. W .A. Roozen, Langvennen Zuid 56, 5061 NS Oisterwijk
Oudercommissie De Zwaluw, Mevr. A. v.d. Mierde, van Rijckevorsellaan 10, 5062 DJ
Oisterwijk
Speel-o- Theek 't Ba1lonneke, Secr. Mevr. M. Pigmans, Burg. Suyslaan 6, 5062 EP
Oisterwijk
Stichting De Twem, Dhr. F. Meerhoff, Kerkplein 28, 5061 EB Oisterwijk
Stichting Kinderboerderij De Cirkel, Mevr. J. Robben, p.a. Kerkplein 28, 5061 EB Oisterwijk
S.O. T .B.K., Dhr .C. Oztiirk, Prunusstraat 74, 5061 A V Oisterwijk
Muziekcentrum De Voorste StToom, Dhr. N. Haneveld, Olmenpad 23, 5061 BJ Oister- wijk
Streekmuziekschool Oisterwijk e.o., Dhr. J.H.M. van Eijck, Postbus 119, 5060 AC Oisterwijk
Sonnevanck, ROC Unit Z.O., Mevr. C. Wolfs, Kerkplein 28, 5061 EB Oisterwijk
Openbare Bibliotheek Moergestel, Het bestuur , SchoolstTaat 37, 5066 ED Moergestel
KPJ Moergestel, Dhr .Bas van Berkel, Eysenbrand 33, 5066 GC Moergestel
KPJ Moergestel, Dhr .Dennis Smetsers, De Logt 11, 5062 TK Oisterwijk
Buurtvereniging Heikant O & V, Dhr. H. Brakkenie, Oirschotseweg 60, 5066 CJ Moergestel
Basisschool Bienekebolders, Oudercommissie, Postbus 19, 5066 ZG Moergestel
Wijkvereniging Pannenschuur, Dhr. Uon Heidanus, Zoom 19, 5061 RA Oisterwijk
Stichting 't Kwartierke, Dhr .G. Poppelaars, Raamackerstraat 7, 5066 XN Moergestel
Stichting JoDgereDceDtrum Oisterwijk, Dhr .F. Das, Lupine 6, 5076 HK HaareD
StiChtiDg JoDgerenceDtrum Oisterwijk, Dhr. J. v.d. Oetelaar, Burg. Verwielstraat 51,5061 JA
Oisterwijk
Oudercommissie hertog Jan, Mevr. M. Verhagen, Den Duyp 6, 5066 GA Moergestel
Oudercommissie Maria Vreugderijke, Mevr .H. Bax, Burgtakkerdreef 71, 5061 XH Oisterwijk
Oudercommissie De BuDders, Mevr. Jose GroeD, GroeDstraat 65, 5062 NB Oisterwijk
Buurtvereniging GezieDe Waai, Dhr. H. Jansen, Kruysackerstraat 4, 5066 XK Moergestel
Stichting De Waterhoef, Dhr .Paul v .d. Hoven, Nic. van Eschstraat 82, 5061 VV Oisterwijk
Oudercommissie O.L. V. ter Linde, Mevr. M. Keuninkx, Terburghtweg 156, 5061 LK
Oisterwijk
Buurtvereniging De Heivelden, Dhr .W. Heessels, Vooskerbos 37, 5066 EJ Moergestel
Buurtvereniging de Oistelvoir1jes, Mevr .R. Kruijssen, Mispelbos 30, 5066 MB Moerge- stel
Wijkvereniging PanneDschuur, Mevr. B. Westerdijk -van Baa1, Langvennen Oost 83, 5061
DR Oisterwijk
Werkgroep Jeugd De Waterhoef, Mevr. M. Habr~en, Terburghtweg 100, 5061 LJ Oisterwijk
Stichting AKSO, Mevr. Lampmann, EikeDven 38, 5062 AE Oisterwijk
Stichting AKSO, Mevr. J~ Mabe1is, Biezenstraat 3, 5062 HH Oisterwijk
Werkgroep Jeugd De Luifel, Mevr .G. Kneevel -Heessels, Scheepersdijk 81, 5062 EB

-

Oisterwijk
Stichting De Luifel, Mevr. Ph.J. van Noye -Hekman, Dr. Schraderlaan 19, 5062 EL Oisterwijk
Stichting De Coppele, Dhr. L.A.J. Hendriks, Kerkstraat 74, 5061 EK Oisterwijk
Stichting De Coppele, Dhr. M. RoozeDdaal, St.Caeciliastraat 2 B, 5056 SK Berkel Enschot
Oudercommissie De Kajuit, Mevr. A. Thomas, De Lange Kant 26, 5061 PZ Oisterwijk
Oudercommissie De Molenhoek, Mevr. G. Vermeer , Molenacker 49, 5061 KS Oisterwijk
JOngereDorganisatie Trappaf, Mevr. M. Keuninkx, Terburghtweg 156, 5061 L~ Oister- wijk
Openbare Bib1iotheek Oisterwijk, Mevr .M. Geven, Diste1straat 1, 5062 HW Oisterwijk
Stichting Marokkaanse Gemeenschap Oisterwijk, Dhr .B. Toufa11a, De Schouw 11, 5061 PV
Oisterwijk
Oudercommissie Graaf van Ursel, Dhr. P. van de Wouw, De Stappert 28, 5066 MG Oisterwijk
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Maria Vreugderijke, Directeur B. Buijnsters, Burg. Verwielstraat 53, 5062 GC Oisterwijk
Basisschool Rertog Jan, Dhr. R. v.d. Ven, Duyvekotstraat 19,5066 BP Moergestel Basisschool
Graaf van Ursel, Dhr .J. Geerts, K1oosterlaan 32, 5066 AN Moergestel
Basisschool De Zwaluw, Dhr .C. van Leuven, Visserslaan I, 5062 CL Oisterwijk
Basisschool De Molenhoek, Dhr .J. Reuken, Postelein 2, 5063 EA Oisterwijk
Basisschool O.L. V. ter Linde, Dhr .J. Oomens, Schoolstraat I, 5061 XA Oisterwijk
Basisschool De Coppele, Dhr. L. Zwerts, Willem de Zwijgerlaan 59, 5061 TB Oisterwijk
Raad voor de Kinderbescherming, , Postbus 7057, 4800 GB Breda
Banencentrum Oisterwijk, Vestigingsmanager, De Lind 63, 5061 RVOisterwijk
Dhr. H.J.M. Berden, huisarts, , Le Sage ten broekstraat I, 5062 CT Oisterwijk
Dhr .M.G.P .M. van Grinsven, huisarts, , Vloeiweg 82a, 5061 GD Oisterwijk
Mevr. E.A.M.C. Soffers, huisarts, , Langvennen Noord 27,5061 WX Oisterwijk
Dhr. J.C.Vermue, huisarts, , Wi1demanstraat 64, 5062 HC Oisterwijk
Mevr .P .R. Blessing- van Luijt, huisarts, , Oirschotseweg 2, 5066 CJ Moergestel
Dhr .E.J .Th.M. van Delft, huisarts, , Oisterwijkseweg 67, 5066 XC Moergestel
Dhr .P .N .L.R. Terwindt, huisarts, , Oirschotseweg 2, 5066 O Moergestel
Pastoor G.B. Papenburg, , De Lind 52, 5061 HX Oisterwijk
Pastoor J. v .d. Broek, , Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk
Pastoor Chr .van Buijtenen, , Kerkstraat 95, 5061 ER Oisterwijk
Pastor R.J. van den Broek, , De Stappert 45, 5066 ME Moergestel
Ds. R.P. Roodsant, , Schout Colffstraat 3, 5062 AP Oisterwijk
FIOM Bureau Midden-Brabant, , Koninginnen1aan 26, 5211 WG 's-Rertogenbosch
Adviesbureau voor Jongeren en Ouderen, , Nazarethstraat 18,5021 VX Tilburg
Directie R.K. Technische School De Westhoeve, , Reitse Roevenstraat 12, 5042 ER Ti1burg
Directie Scholengemeenschap Quirijn, , Gershwinstraat 10, 5012 AR Tilburg
Stichting Peuterspeelza1en Oisterwijk, Mevr .A. Biekart, Mr .van Sonstraat 7, 5062 CR tJ
Oisterwijk
Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk, Mevr .W. Wielders, Postbus 11, 5060 AA Oisterwijk
Onderwijsbegeleidingsdienst De Langstraat, , Vredesplein 6, 5142 RA Waalwijk
Po1itieteam Oisterwijk, Dhr. L. Buijs, Burg. Verwielstraat 59, 5062 GC Oisterwijk
Politieteam Oisterwijk, Dhr .T. Romme, Burg. Verwielstraat 59, 5062 GC Oisterwijk
Afdeling Socia1e Zaken, Dhr. M. Segers, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk
Stg. Prisma, Divisie West, Mevr. C. Mohamed, Postbus 12, 5070 AA Udenhout
Kringloopbedrijf Oisterwijk, Dhr .M. Bischoff, Bevrijdingsplein 6, 5063 AK Oisterwijk
GGD Midden-Brabant, Mevr. M. de Koning, Postbus 3024, 5003 DA Tilburg
Zwijsenstichting I Curve I Kinderboerderij De Cirkel, Dhr .C.H.M. van Rout, Nevenak- ker 14,
5688 PK Oirschot
Woningbouwvereniging St. Joseph, Dhr. C. v.d. Bersselaar, Postbus 355, 5060 AJ Oisterwijk
Centrum Verslavingszorg, Dhr. L. de Leijer, Korte Raamstraat 3,4818 CJ Breda
Centrum Verslavingszorg, Dhr .B. Lebesque, Korvelseweg 142, 5025 U Tilburg
Centrum Verslavingszorg, Dhr .E. Hazenberg, Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg
Directie Scholengemeenschap Durendael, Dhr .A. Dona, Postbus 106, 5060 AC Oister- wijk
Directie Scholengemeenschap Durendael, Dhr. G. Jansema, Postbus 106, 5060 AC Oisterwijk
Stichting Maas & Leye, Mevr .E. Kluijtmans, Kerkplein 28, 5061 EB Oisterwijk
Stichting Maas & Leye, Dhr. K. Henkes, Kerkplein 28,5061 EB Oisterwijk Emancipatieraad
Oisterwijk i.o. , Mevr .M.E.A. T. Oude-Luttikhuis, Duijvekotstraat 4, 5066 BP Moergestel
P .I.-school de Hondsberg, Dhr .K. Smeets, Postbus 350, 5060 AJ Oisterwijk
Huiswerkbegeleiding De Luifel, Dhr .L. Hillen, Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk
Politieteam Oisterwijk, Mevr .J. Pe1kmans, Burg. Verwielstraat 59, 5062 GC Oisterwijk
Raad voor de Kinderbescherming, Dhr .Th. de Rooy, Postbus 7057, 4800 GB Breda
Stg. Kompaan, Jongeren-Informatie-Punt, Dhr .L. Rutjes, Willem lI-straat 45, 5038 BC
Tilburg
Stg. Kompaan, Jongeren-Informatie-Punt, Dhr .P. Gielis, Willem lI-straat 45, 5038 BC
Tilburg
Stichting Peuterspeelzaal Janneke, Dhr .W. Oerlemans, Kerckackerstraat 10, 5066 XM

-

Moergestel
Kinderopvang OKIDO, Mevr. K. Licher, Lavendel13, 5061 WB Oisterwijk
Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. , Mevr .E. Koster, Korvelseweg 173 a, 5025 JD Tilburg
Parochiecentrum, Dhr. A. Smits, St.Jansplein 9, 5066 AR Moergestel
Parochie St. Petrus, t.a. v. Pastoor Chr .van Buijtenen, Kerkstraat 95, 5061 EH Oisterwijk
De Hondsberg, Mevr. J. Mabe1is, Postbus 10102,5060 GA Oisterwijk
Stichting Opvoedingsondersteuning, Mevr. M.E. v.d. Meer, Boschdijk 187, 5612 HB
Eindhoven
Basisschool De Bienekebolders, Dhr. B. Smits, Postbus 19, 5066 ZG Moergestel
Basisschool De Wingerd, Dhr. J. Hamers, Langvennen Zuid 125,5063 CA Oisterwijk
Basisschool De Kikkenduut, Dir .W. Willems, Burg. Verwielstraat 65, 5062 GC Oisterwijk
Basisschool De Kajuit, Dhr .L. Bakker, Postbus 184, 5060 AD Oisterwijk
Basisschool De BUDders, Dhr .H. Pennings, Frans Ha1sstraat 34, 5062 LK Oisterwijk
Basisschool Den Akker, Dhr. H. Fennis, Lavendel 3, 5061 WB Oisterwijk
Huisarts, Dhr .R.C.A. Rasenberg, Duitbuisweg 2a, 5061 KZ Oisterwijk
RIAGG I GGZ, Circuitleiding afd. jeugd, Dhr. E.D. Wassenaar, Postbus 770, 5000 AT Tilburg
Stichting Amarant, Dhr. M. van Hulten, Postbus 715, 5000 AS Tilburg
Buro HALT Tilburg e.o., Mevr. R. van de Hatert, Korvelseweg 47,5025 JB Tilburg
Stichting De Twern, afd. Jongerenwerk, Dhr. F. Meerhoff, Kerkplein 28, 5061 EB Oisterwijk
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Stuurgroep Jongerenbeleid, Dhr. F.E.A.M. Monchen, Brede Steeg 1,5062 KG Oisterwijk
Stuurgroep Jongerenbeleid, Dhr .E. Zantkuijl, Kerkp1ein 28, 5061 EB Oisterwijk
Stuurgroep Jongerenbeleid, Dhr. A. Klaasen, Gemeentehuis, Postbus 10101, 5060 GA
Oisterwijk
Stuurgroep Jongerenbeleid, Mevr. C. Kolen, Gemeentehuis, Postbus 10101, 5060 GA
Oisterwijk
Stuurgroep Jongerenbe1eid, Dhr. W. van Roessel, Gemeentehuis, Postbus 10101, 5060 GA
Oisterwijk
Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn, Dhr .Koos Berke1aar , Postbus 2347, 5202 CH 'sHertogenbosch
Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn, Mevr .Jose van Rosmalen, Postbus 2347, 5202 CH 'sHertogenbosch

Kort verslag van de vervolgwerkplaats d.d. 3 maart 1998
Thema's: Jongeren op straat, Jongeren gewoonten en Jongerenaccommodaties
Aanwezig:
• Manu Zantkuijl {voorzitter} {opbouwwerk de Twern},
• Ger Jentzema en Mariet van Kerckhoven {scholengemeenschap Durendael}
• Suzanne vd Velden {G.G.D. Midden-Brabant)
• Peter van de Wouw {jeugd- en jongerenwerk 't Kwartierke} * Henk Brackenie
{Jongerenwerk Moergestel}
• Bini Westerdijk {wijkvereniging Pannenschuur} * Egbert Hazenberg {Kentron
Verslavingszorg}
• Frie Meerhoff {de Twern, jongerenopbouwwerk} * Lenny Weststrate {Taxandria G/A} *
Marloes Geven {bibliotheekwerk}
• Jan Zoontjes {o.a. E.H.B.O. Moergestel, schaatsc1ub de Vennen en buurtvereniging de
Heivelden}
• Thomas Romme {politieteam Oisterwijk}
• Frans Monchen {Jongerencentrum DEMO Oisterwijk}
• Fons Klaasen en Corke Kolen {gemeente Oisterwijk}
1. Opening
De voorzitter, Manu Zantkuijl, opent het overleg en heet de aanwezigen welkom.
Hij verontschuldigt wethouder W. van Raessel, die vanwege een andere vergadering niet
aanwezig kan zijn.
Aan de hand van de resultaten van de werkplaatsen van november en december 1997 heeft de
stuurgroep een aantal ideeen op papier gezet, die aan de aanwezigen is taegestuurd. Het is de
bedoeling van deze avond deze te bespreken en afspraken te maken wie de initiatieven neemt
om samen met de andere participanten de plannen verder uit te werken. Zo magelijk zau binnen
twee weken de hoofdlijnen van het plan bekend moeten zijn c.q. een actieplan zijn gemaakt. De
plannen worden vervolgens verwerkt in het beleidsplan jeugd- en jongerenwerk, dat in april
1998 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
2. Afspraken per project
A. Ruimte en tolerantie op straat
Project A1/A2 samengevoegd: periodiek overleg vertrouwenspersoon.
Alqemene opmerkinqen
De aanwezigen vinden dit een goede zaak. Het is belangrijk om te kennen en gekend te worden.
Jongeren moeten persoonlijke aandacht krijgen. Een straathoekwerker/jongerenwerker geldt als
schakel tussen de jongeren en andere instanties.
Er moeten kaders liggen vaar de jeugd {wat mag wel/niet} .In het begin van de avond is het
makkelijker contact en te leggen met groepen hangjongeren. Daarna kunnen alcohol en drugs
een rol gaan spelen en praat je alleen over problemen opheffen. Op een later tijdstip {bv de
volgende dag) kun je problemen oplossen.
Er moet ook aandacht zijn voor de individuele problematiek van jongeren {clientvolgsysteem) .
Participanten
De volgende personen/instellingen doen mee: Martin de Brouwer, politiestraathoekwerker, Frie
Meerhoff, jongerenwerker bij de Twern, gemeente en 't Kwartierke {in beginsel voor Moergestel,
contacten met opbouwwerk en politie zijn al gelegd, zonodig meedoen met structureel overleg)
Afspraken
Een eerste afspraak voor het formaliseren van het periodiek overleg vindt plaats op 17 maart
a.s.

Project A3: afstemming activiteitenaanbod
Alqemene opmerkinqen
Bij 't Kwartierke gaat het om een afgeschermde plaats waar activiteiten plaats vinden. In
Oisterwijk is dat minder.
De aanwezigen benadrukken dat hangen moet kunnen. Je moet de jeugd niet dwingen ergens
binnen te blijven.
Participanten
De volgende personen/instellingen gaan hiermee aan de slag: 't Kwartierke, bibliotheek en het
jongerenwerk
Afspraken
De bibliotheek is bereid als verzamelpunt van informatie te fungeren. 't Kwartierke verzamelt en
levert gegevens aan voor Moergestel. Voor Oisterwijk zal m.n. het jongerenwerk iemand
hiervoor zoeken. Participanten bekijken inhoeverre bv de lokale omroepen hierin kunnen
bijdragen.
B Ruimte voor ander gedrag
Alqemene opmerkinqen
Op dit moment gebeurt al veel op het terrein van voorlichting en informatie over drugs, alcohol
etc.
Durendael heeft een vertrouwenspersoon, die contacten onderhoudt met Kentron en G.G.D.
Verder beschikt zij over brochures voor de ouders en worden voorlichtingsavonden gehouden.
Kentron werkt vaak met kleine groepen en maakt gebruik van video etc. DEMO is begonnen met
het geven van voorlichting aan bezoekers en vrijwilligers.
Ook in de bibliotheek liggen folders voor belangstellenden. Vooral jongere kinderen nemen de
folders mee voor bv het houden van spreekbeurten.
De aanwezigen zijn van mening dat het moeilijk is alle betrokkenen te bereiken. Het is echter
belangrijk genoeg. Er zal dus maatwerk geleverd moeten worden.
Jongeren Informatie Punten kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen, maar aIleen als
daar ook een persoon bijhoort.
Afspraken project B1 periodiek onderzoek
De politie komt binnenkort met een drugsnota, waarin ook de feitelijke situatie van Oisterwijk
wordt beschreven. Deze nota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Ook bij de G.G.D. worden cijfers gegeven.
Op basis van de nota van de politie zal aan de gemeenteraad gevraagdworden een uitspraak te
doen over structureel en periodiek onderzoek.
Afspraken project B2 voorlichtinq alcohol en andere druqs
Er zal een gezamenlijk plan worden gemaakt.
Kentron is kartrekker en neemt het initiatief voor overleg met G.G.D. en Durendael en evt. de
politie. Binnen twee weken komt een reactie naar de gemeente.
Afspraken project B3 Jonqeren Informatie Punt
Durendael beschikt wel over informatie maar kan hiervoor niemand vrijmaken. Een tip: een
stagiair die en DEMO en Durendael 'bemenst' .In de werkgroep kunnen ook zitting hebben
iemand van de lokale omroep, het opbouwwerk en de afd. Voorlichting (Frans van Son)
.Vooralsnog is de gemeente kartrekker in dit project.
Afspraken project B4 jonqerenqemeenteqids
Dit zou een vervolg kunnen zijn op de projecten A3 en B3. Besloten wordt dit even te laten
liggen.

C. Jongerenaccommodaties
project Cl: jongerenproject
Alqemene opmerkinqen
De aanwezigen zijn het eens met de stelling dat in beide kernen een goed jongerencentrum
aanwezig moet zijn. 't Kwartierke heeft te weinig vrijwilligers om vaker dan een avond open te
zijn. Hier zou wat aan gedaan moeten worden. DEMO is m.u.v. maandag elke dag open van
14.00 tot 23.00 uur.
Participanten
In het jongerenproject hebben zitting: de gemeente, de besturen van de jongerencentra en de
Twern.
Afspraken
De gemeente en DEMO zijn al in gesprek over de toekomstige subsidiering en voorwaarden. Met
't Kwartierke zijn afspraken gemaakt over indienen werkplan en begroting. Medio maart a.s. zal
overleg plaats vinden over de voorwaarden en de subsidiering.
project C2: specifieke projecten
Alqemene opmerkinqen
De aanwezigen vinden dat je dit soort activiteiten niet zelf moet bedenken. Dit moet vanuit de
eventuele groepen zelf worden aangekaart. Wel zou voor dit soort activiteiten gelden
gereserveerd kunnen worden. Vanuit de aanwezigen wordt als mogelijke doelgroep de Dropouts in het onderwijs genoemd. Er zijn hierover thans geen gegevens bekend. De
vertrouwenspersonen zullen in de nabije toekomst hierover meer kunnen vertellen.
Afspraken
Voorgesteld wordt in het beleidsplan een bedrag van minimaal fl. 5.000,00 hiervoor op te
nemen.
3. Rondvraag
• Ger Jentzema mist het verhaal van de hangplekken. Hij vraagt of de gemeente het beleid op
dit punt heeft gewijzigd. Dat is niet het geval. In de Pannenschuur is een J.O.P. geplaatst. In
't Seuverick vindt hierover momenteel overleg plaats. De gemeente wil ook meer
speelplekken creeren. In dat kader wordt gesteld dat Moergestel behoefte heeft aan een
beschutte plek met een afdak en een prullebak.
• Jan Zoontjes: vertegenwoordigt ook de schaatsclub de Vennen (was niet in het verslag van
de werkplaatsen opgenomen) .
• Jan Zoontjes: er zou een groep Marokkaanse jongeren overlast in Moergestel veroorzaken.
Afgesproken wordt dat na afloop van de vergadering hierover afspraken worden gemaakt.
• Lenny Weststrate: vraagt hoe de jongeren zelf bij de plannen worden betrokken M. Zantkuijl
antwoordt dat dit gebeurt wanneer zaken wat concreter worden. Dan wordt het voor
jongeren ook interessanter.
• Frie Meerhoff: vraagt aandacht voor het feit dat veel ouderen stigmatiserend over jongeren
denken. De jeugd heeft weinig krediet. Dat levert behoorlijk wat frustraties voor de jongeren
op.
4. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun constructieve inbreng. Op basis van de
werkplaatsen en de verdere uitwerking zal een beleidsplan aan de gemeenteraad worden
aangeboden. De behandeling vindt plaats op 8 april a.s. in de commissie Welzijn en op 16 april
in de gemeenteraad.
Het verslag wordt aan alle belangstellenden toegestuurd.
Oisterwijk, 9 maart 1998 Corke Kolen

Kort verslag van de vervolgwerkplaats d.d. 5 maart 1998
Thema's: opvang van kinderen en tieners
Aanwezig:
• Manu Zantkuijl (voorzitter) (opbouwwerk de Twern)
• Marion Helrner en Peter van de Wouw (Graaf van Ursel basisschool)
• Paul vd Hoven, Marina Habraken, Jo de Bakker en Piet Meeuwis (wijkvereniging de
Waterhoef)
• Willi-Anne Roozen en Jos Hammers (de Wingerd basisschool)
• Leon Buijs (politie Oisterwijk)
• Jacqueline Mabelis (de Hondsberg/st. Akso)
• Geesje van den Boer (Jeugdvakantiewerk Moergestel)
• Marian Verhagen (Hertog Jan basisschool)
• Hortense Bus (Speel-o-theek 't Ballonneke)
• Frie Meerhoff (de Twern)
• S. Donenburg (Prisrna)
• W. Willerns (basisschool de Kikkenduut)
• H. Backx (Maria Vreugderijke basisschool)
• Bep van Ulft (Natuurmonurnenten)
• Janneke Reuken (PeuterspeelzaaIOisterwijk)
• Leon Heidanus (wijkvereniging Pannenschuur)
• Bernard Srnits (basisschool de Bienekebolders)
• Nicoline Hendriks en Koos Licher (kindeopvang Hurnanitas)
• Fons Klaasen en Corke Kolen (gerneente Oisterwijk)
1. Opening
De voorzitter, Manu Zantkuijl, opent het overleg en heet de aanwezigen welkorn.
Hij verontschuldigt wethouder W. van Roessel die wegens ziekt niet aanwezig is.
Aan de hand van de resultaten van de werkplaatsen van november en december 1997 heeft de
stuurgroep een aantal ideeen op papier gezet, die aan de aanwezigen is toegestuurd. Het is de
bedoeling van deze avond deze te bespreken en afspraken te rnaken wie de initiatieven neernt
om sarnen met de andere participanten de plannen verder uit te werken. Zo rnogelijk zou
binnen twee weken de hoofdlijnen van het plan bekend moeten zijn c.q. een actieplan zijn
gernaakt.
De plannen worden vervolgens verwerkt in het beleidsplan jeugd- en jongerenwerk, dat in april
1998 aan de gerneenteraad wordt voorgelegd.
2. Afspraken per project A. Buitenschoolse opvang
Project A1 en A2 realiseren en afstemmen buitenschoolse opvang
Alqemene oprnerkinqen
De aanwezigen vinden dit een zinvolle activiteit. De aandacht rnoet ook gaan naar opvang van
oudere kinderen.
De basisscholen hebben een signaalfunctie.
In sommige wijkcentr (bv de Coppele en de Waterhoef) is er weinig ruimte voor buitenschoolse
opvang- activiteiten, terwijl de jeugd daar wel terecht zou moeten kunnen.
De speel-o-theek wijst op de mogelijkheden van het uitlenen van speelgoed.
Participanten
De gemeente zorgt voor een inventarisatie van vraag en aanbod tav kinderopvang en de
mogelijke locaties.
De volgende personen/instellingen geven aan mee te willen werken aan het project
buitenschoolse opvang:
Humanitas (kartrekker), onderwijs, peuterspeelzaalwerk, wijkcentra, speel-o-theek, Prisma en
opbouwwerk.

Afspraken
Humanitas overlegt met de andere participanten en koppelt dit binnen twee weken terug naar
de gemeente.
De instellingen, die een belangrijke rol hebben bij de buitenschoolse opvang, komen twee keer
per jaar bijeen om te komen tot een betere afstemming en samenwerking.
Humanitas neemt het initiatief voor dit gestructureerde ov~rleg.
B. Open kinderwerk
Project Bl: samenwerking/uitwisseling open kinderwerk
Alqemene opmerkinqen
De opkomst bij de ronde tafelgesprekken was teleurstellend. De kinderen, die er wel waren
hadden overigens wel iets te vertellen.
Vanuit Oisterwijkse instellingen komt het verwijt dat de gemeente Oisterwijk is afgehaakt mbt
de Roefeldag. Dit voornemen wordt zeer betreurd. In Moergestel is geen Roefeldag.
De meeste aanwezigen vinden het weinig zinvol om vrijwilligers uit te wisselen. Daarvoor
zouden Oisterwijk en Moergestel ook te verschillend zijn. Het uitwisselen van kennis heeft meer
belangstelling. Vrijwilligerswerk leent zich niet voor een vaste (overkoepelende) structuur, dan
haken vrijwilligers af. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend maar kent wel een bepaalde vrijheid.
Afspraken
Er is op dit moment weinig belangstelling een contactgroepenoverleg te starten. Manu Zantkuijl
zal a.s. donderdag het Roefelcomite, Wonderland en Trappaf nog benaderen of zij hier anders
over denken.
Andere instellingen als kindervakantiewerk zien meer heil in bilateraal overleg.
Peuterspeelzaalwerk biedt evt. mogelijkheid voor kinderopvang tijdens jeugdvakantiewerkweek
aan.
Project B2: jeugdgemeenteraad
Alqemene opmerkinqen
De jeugdgemeenteraad wordt als strikt formeel ervaren. Inhoudelijk stelt het weinig voor.
Er worden een aantal ideeen geopperd voor verbetering (o.a. een jeugdgemeenteraad met geld,
ook voor kinderen ouder dan 12 jaar,
voorbereiding vanuit leerlingenraad op scholen, mogelijkheden van andere instellingen als
buitenschoolse opvang, kindervakantiewerk en lokale omroep (in Moergestel is een
jongerenprogramma van start gegaan) .
Participanten
De volgende personen, instellingen willen meedenken aan de toekomst over gestructureerde
jongereninspraak: Peter van de Wouw (Graaf van Ursel), Bernard Smits (de
Bienekebolders/MTV), Jos Hammers (de Wingerd), Leon Heidanus (wijkver.
Pannenschuur/programmaraad), Frie Meerhoff (jongerenwerker), Jacqueline Habelis
(Hondsberg) .Manu Zantkuijl benadert nog Roefeldag, Trappaf, Wonderland en Durendael. De
gemeente is kartrekker bij dit project.
Afspraken
De gemeente neemt het initiatief voor een eerste overleg.
C. Open tienerwerk
Project Cl, C2 en C3 open tienerwerk
alqemene opmerkinqen
De Bienekebolders heeft een plan bij de gemeente ingediend over speelvoorzieningen in de
buurt Postelstraat. Dit plan wordt in de verdere uitwerking meegenomen.
Het bezoekerscentrum heeft op dit moment activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar. Zij zou zich
misschien meer willen richten op de oudere jeugd. In DEMO vindt een zgn. huiskamerproject

plaats. Een dergelijke activiteit zou je ook kunnen opzetten voor de jeugd van 10 tot 13 jaar.
Het idee van een brede school/vensterschool wordt besproken. Dit is een prima idee om verder
uit te werken voor een school in de gemeente. Gepleit wordt om een aantal activiteiten als
riksbioscoop structureel en over een langere periode te houden en niet eenmalig.
De aanwezigen vinden dat je op dit moment niets aparts voor de allochtone jongeren moet
regelen. Eerst moet bekend zijn wat de groep zelf wil.
Afspraken proiect C1 opzetten activiteiten tieners
Opbouwwerk de Twern is kartrekker. De volgende instellingen doen mee: wijkverenigingen de
Pannenschuur en waterhoef, basisscholen de Bienekebolders en de Kikkenduut,
Natuurmonumenten.
De Twern zorgt voor een eerste terugkoppeling naar de gemeente.
Afspraken proiect C2 activiteiten allochtonen ionqeren
De gemeente en het opbouwwerk zullen met de allochtone jongeren rond de tafel gaan zit ten
om te kijken hoe de huidige stand van zaken is. De gemeente, afdeling Welzijn, neemt hierbij
het initiatief.
Afspraken proiect C3 clan speelruimte
De gemeente heeft een concept-plan Speelruimte gemaakt met o.a. een inventarisatie van de
huidige speelvoorzieningen en richtlijnen voor verdere uitwerking.
De gemeente is kartrekker. De volgende personen/instellingen willen bij de verdere uitvoering
betrokken worden: opbouwwerk, wijkorganisaties, jongerenwerk, de Bienekebolders, de
Hondsberg. De gemeente zal alle wijkverenigingen en buurtverenigingen aanschrijven. De wijk
Papenacker in Moergestel heeft geen wijkvereniging. Marian Verhagen wil daarom graag
persoonlijk worden uitgenodigd.
3. Rondvraag
• Hortense Bus vraagt de Twern om een informatieavond te organiseren voor vrijwilligers in
Oisterwijk en Moergestel. Manu Zantkuijl antwoordt dat in het verleden dit soort avonden
wel gehouden zijn. De belangstelling hiervoor was steeds minimaal. Mocht er wel voldoende
interesse zijn, dan wil hij hieraan zijn medewerking geven.
• Geesje van den Boer heeft een aantal tips om vrijwilligers te vinden c.q. vast te houden:
spreek vrijwilligers persoonlijk aan, houd een lijstje bij van de oudste groepen. Zij zijn een
paar ]aar later op een leeftijd om leiding te geven.
• Juiste adressering van Peter van de Wouw is Moergestel en niet Oisterwijk. Dit wordt
aangepast.
4. Afsluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun constructieve inbreng. Op basis van de
werkplaatsen en de verdere uitwerking zal een beleidsplan aan de gemeenteraad worden
aangeboden. De behandeling hiervan vindt plaats op 8 april a.s. in de commissie Welzijn en op
16 april a.s. in de gemeenteraad.
Het verslag van deze bijeenkomst wordt naar alle belangstellenden gestuurd.
Oisterwijk, 10 maart 1998 Corke Kolen

VOORSTEL PLAN VAN AANPAK JEUGD- EN JONGERENWERK
1. Inleiding
De laatste jaren staat het jeugd- en jongerenwerk volop in de belangstelling. We noemen enkele
oorzaken en redenen.
Na het verschijnen van de Regeringsnota 'Regie in de jeugdzorg' in 1994 is het algemeen (voor
alle jeugdigen) en gericht (voor bepaalde groepen) jeugd- en jongerenwerk aan het lokaal
beleid toegevoegd. De gemeente is hierdoor eerst-verantwoordelijke op genoemd terrein.
Verder heeft de gemeente een toenemende verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij
onderwijs, op het terrein van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, werkgelegenheid,
jongerenhuisvesting, de vraag van jongeren naar aandacht en ondersteuning voor de oplossing
van hun problemen etc.
En niet in de laatste plaats de situatie in Oisterwijk zelf.
Er gaat van alles om op dit terrein. De ontwikkelingen van het jongerencentrum DEMO, het
zakelijk beheer dat in beginsel loopt tot eind december 1997, de situatie van de rondhangende
jongeren en de overlast die zij veroorzaken, de discussie over de jongerenontmoetingsplaatsen,
de verschillende subsidieverzoeken voor o.a. een skate-voorziening etc.
De roep om te formuleren welk beleid de gemeente voert en wil gaan voeren op het terrein van
het jeugd en jongerenwerk werd steeds duidelijker. Het college van B & W zegde toe v66r 1
januari 1998 met een beleidsnota te komen. In deze nota moet zowel beschreven worden wat er
gebeurt als hoe de hiaten kunnen worden aangepakt.
Wij hebben gaande weg besloten tot een meer concrete aanpak dan het produceren van de
zoveelste uitgebreide integrale nota, waarbij alle problemen etc. aan de orde worden gesteld.
Zie hoofdstuk 4.
In deze nota komen achtereenvolgens aan de orde de uitgangspunten en doelstellingen, een
globale inventarisatie, de speerpunten waarop het beleid zich de komende tijd richt en het plan
van aanpak hierbij.
Tot slot dit, jeugd- en jongerenwerk is een zaak van en voor de direct-belanghebbenden
(jeugdigen zelf en hun ouders/verzorgers) en andere deskundigen op het terrein van het jeugden jongerenwerk (zowel gemeente, instellingen en andere betrokkenen) .
Alle partijen zullen daarom bij de verdere invulling van het jeugd/ en jongerenbeleid betrokken
worden.
2. Uitqanqspunten en doelstellingen
2.1 Beleidsuitgangspunten
Beleidsuitqanqspunten hebben altijd betrekking op de langere termijn. Zij vormen de rode
draad, waaraan de concrete maatregelen worden getoetst. Binnen dit kader zal het jeugd- en
jongerenbeleid tot stand moeten komen.
Wij hanteren de uitgangspunten uit 'Samenhangend Lakaal JeugdbeIeid' Brabants Steunpunt
JeugdweIzijn deel 1, 1992:
• lokaal jeugdbeIeid is gebaseerd ap feitelijk inzicht in de bestaande en taekamstige
maatschappeIijke pasitie van jeudigden ap alle Ieeftijdsgebieden, vertaald naar aIIe
beIeidsterreinen en gecancretiseerd naar de lakaIe situatie.
• Lokaal jeugdbeIeid maet warden gezien als een continue en planmatig proces van
ontwikkeIing, vaststelling uitvoering, evaluatie en bijsteIIing van een samenstel van
maatregelen en voorzieningen.
• Lokaal jeugdbeIeid is een primaire verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De lokale
overheid maakt gebruik van alle wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden die aan haar
gegeven zijn.
• Het lokale jeugdbeIeid gaat uit van de gelijkwaardigheid tussen jeugdigen en voIwassenen.
Jeugdigden kunnen van dezeIfde grandrechten gebruik maken. Alleen op basis van
leeftijdspecifieke argument en kunnen voor jeugdigen afwijkende maatregelen gekozen
worden.
• Het beleid gaat uit van een groei naar zelfstandigheid en van toenemende eigen
verantwoordelijkheid van jeugdigen. Beleidsmaatregelen en vaarzieningen zullen in
stimulerende zin aansluiten bij de ontwikkelingsfasen die jeugdigen doormaken in dit
groeiproces.

•

•
•

Het beleid gaat uit van de erkenning van het recht van jeugdigen ap een eigen plaats en ap
eigen cultuurbeleving en van de pasitieve betekenis hiervan vaar zawel de antwikkeling van
de jeugdige zelf tot zelfstandig en verantwoordeIijk volwassene als voor de ontwikkeIing van
de samenleving als geheel.
Het beIeid houdt rekening met en sluit aan bij de verschillen die tussen jeugdigen bestaan.
Jeugdigen zeIf worden in staat gesteld invloed uit te oefenen op de totstandkoming,
uitvoering en evaIuatie van het beIeid.

2.2 Doelstelling
Doelstellinq van samenhanqend jeuqdbeleid is het bieden van een samenhangend netwerk
van maatregeIen en voorzieningen ap aIIe beleidsterreinen vaar jeugdigen en jangeren.
Bijzandere aandacht zal warden geschanken aan graepen jeugdigen die in achterstandssituaties
verkeren af dreigen te raken. Het beIeid is daarbij gericht ap het verbeteren van hun
perspectief.
3 Inventarisatie Jeuqd- en Jonqerenwerk
3.1 Over de jeugd zelf
Begripsamschrijving jeugd.
Met jeugd bedaeIen wij de leeftijdsgraep van O tot 25 jaar. Deze groep is globaal in te deIen in
een aantal categorieen zoals kinderen van O tot 5 en van 5 tot 12 jaar, tieners van 12 tot 16
jaar, jongeren van 16 tot 21 jaar jong-volwassenen van boven de 21.
Totaal aantal inwoners Oisterwijk per 1 januari 1997: 25.269
tabel aantallen jonqeren Oisterwiik
leeftijd
31 dec 1976
Oisterwijk
ahs.
rel.
0-4
5-9
10- 14
15- 19
20 –24

1137
1701
1789
1488
1155
7270

7,01%
10,49
11,03
9,18
7,1
44,83

31 dec 1986
Oisterwijk
ahs.
rel.

31 dec 1996
Owijk+Mgestel
ahs.
rel.
ahs.

1018
1102
1304
167B
1462
6564

1602
1768
1523
1485
1404
7782

5,74%
6,22
7,35
9,47
8,25
37,03

6,3%
7
6
5,9
5,6
30,8

1216
1352
1194
1175
1082
6019

In 1994 heeft de Stichting De Leest een inventariserend onderzoek verricht onder
jongeren('Beginnen = doorgaan) .Doel was inzicht te krijgen in groepen jongeren in Oisterwijk
en de problemen die jongeren ondervinden. De belevingen van zowel jongeren als een aantal
sleutelfiguren zijn opgeschreven. Enkele constateringen: geen samenhang in gegevens van
verschillende instanties te weinig te beleven voor met name de tienerjeugdi zo'n 110 jongeren
van 15 tot 19 jaar brengen meerdere dagen/avonden per week door met het 'rondhangen' op
straat het experimenteren en/of gehruiken van drugs onder deze groep 'rondhangende jeugd' is
groot.
De onderzoekers hebben de volgende aanbevelingen gedaan o.a. het opzetten van een tweejaarlijkse analyse van de positie van jeugd en jongeren in Oisterwijk, het inventariseren van het
aanbod van tieners, het opstarten van een vertrouwensrelatie met rondhangende groepen jeugd
om van daaruit activiteiten op te zetten enhet opzetten van een voorlichtingscampagne over het
experimenteren en/of gehruiken van drugs.
Er zijn inderdaad signalen over een toenemende prohlematiek met betrekking tot
alhocol/druggehruik. Preventie, sturing en concrete aandacht is nodig.
Aandachtspunten
Meer aandacht voor statistische gegevens van de jeugd en voor de heleving van de jeugd.
Het dorpssignalement kan hierhij uitkomst bieden.
het inventariseren van het aanhod van tieners.
het opstarten van een vertrouwensrelatie met rondhangende groepen jeugd om van daaruit

-

activiteiten op te zetten
het opzetten van een voorlichtingscampagne over het experimenteren en/of gehruiken van
drugs.

3.2 Over de voorzieningen
Bij het inventariseren is uitgegaan van de gegevens, die bij de
gemeente bekend zijn o.a. via gegevens die gesubsidieerde instellingen bij hun
subsidieaanvraag hebben aangeleverd. Het is geen uitputtende inventarisatie geworden met alle
ins en outs van alle voorzieningen en activiteiten. Er ontbreken gegevens, die nog (indien nodig
en mogelijk) zullen worden aangevuld.
Op dit moment is het belangrijk een beeld te krijgen van het jeugd- en jongerenwerk op dit
moment.
3.2.1 Voorzieningen voor jonge kinderen (0 tot 4 jaar)
a. Kinderopvanq
De Stichting Kinderopvang Humanitas zorgt voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar (dagopvang) en van 4 tot 12 jaar (buitenscboolse opvang) .Zowel in Oisterwijk als in
Moergestel zijn kinderdagverblijven. In Oisterwijk Okido goed voor 41 opvangplaatsen en in
Moergestel 13 opvangplaatsen.
In januari 1998 zal Mokido worden uitgebreid met een groep buitenschoolse opvang (12
plaatsen) .De verdeling is als volgt: 17 algemeen toegankelijke plaatsen en 37 bedrijfsplaatsen.
Verder beeft de stichting een gastouderbureau onder haar hoede. Voor Oisterwijk en Moergestel
gaat het om 5 opvangplaatsen.
Vanuit Sociale Zaken zijn middels een raamovereenkomst 4 kindplaatsen bij Okido ingekocht.
Op basis van de Stimuleringsregeling Buitenschoolse Opvang, die overigens op 1 oktober 1997
nog steeds niet bekend is, krijgt de gemeente Oisterwijk geld om de buitenschoolse opvang voor
kinderen van 4 tot 12 jaar uit te breiden. Voor de jaren tot en met 1999 is hiervoor f. 239.343,beschikbaar. Bij de uitvoering kunnen ook bet onderwijs en het welzijnswerk betrokken worden.
b. Peuterspeelzaalwerk
De Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk beheert vier peuterspeelzalen, te weten Dribbel in de
wijk Pannenschuur (Oisterwijk Noord-West), De Waterhoef in de wijk Waterboef
(Oisterwijk-Oost), de Coppele in de wijk Westeind (Oisterwijk-West) en 't Trepke (OisterwijkCentrum) .
De Stichting Peuterspeelzaal Janneke beeft een peuterspeelzaal met dezelfde naam onder baar
hoede.
De peuterspeelzalen hebben een groot bereik in de gemeente: in Moergestel bezoekt 86% van
de kinderen van 21/2 tot 4 jaar de peuterspeelzaal. In Oisterwijk is dat zo'n 80%.
Wij hebben aan de gemeenteraad d.d. 27 oktober 1997 voorstellen gedaan voor bouwkundige
aanpassingen van de peuterspeelzalen en om vanaf 1998 gefaseerd de CAO-welzijn van
toepassing te verklaren voor de leidsters. Een en ander om een kwaliteitsimpuls te geven aan
het peuterspeelzaalwerk.
c. Speel-o-theken
De Stichting Speel-o-theek 't Ballonneke
doel: uitlenen speelgoed en spellen aan kinderen van 0 tot 8 jaar aantal leden: 125
d. Overiqe voorzieninqen
De kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen ook terecht in de bibliotheek (voorleesboeken, puzzels,
etc.) .Verder wordt op de Streekmuziekschool Oisterwijk cursussen voor ouder/kind 'Muziek op
schoot' gegeven.
Aandachtspunten:
Aandacht vragen voor/ stimuleren van vroegtijdige signalering ontwikkelingsstimulering en
opvoedingsondersteuning bij instellingen voor voorschoolse voorzieningen.
Bevorderen van contacten tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Bij het realiseren van buitenschoolse opvang ook het onderwijs en het welzijnswerk
betrekken.

3.2.2 Voorzieningen voor schoolkinderen (5 tot 12 jaar)
a. Basisonderwiis
De gemeente Oisterwijk heeft in totaal 12 reguliere basisscho~en, 8 RK-scholen en 4 openbare
scholen. De gemeente is verdeeld in vijf gebieden, namelijk
Oisterwijk-West 2 openbare en 2 RK.scholen Westeind 1 RK school
Waterhoef 1 RK school
Centrum 2 RK scholen en 1 openbare school
Moergestel 2 RK scholen en 1 openbare school.
De gemeente beschikt verder over een M.L.K. school, de Maria Vreugderijke school.
De leerlingenprognose geeft het volgende beeld
Pannenschuur
Westeind
Waterhoef
Centrum
Moergestel
totaal

1997 1998
947
943
263
255
161
169
705
722
639
644
2715 2733

1999
955
246
175
745
656
2777

2000
922
243
180
757
645
2747

2005 2010 2015
745
698
725
212
205
201
179
128
88
725
533
411
535
453
403
2396 2017 1828

Conclusie: op basis van deze prognose loopt het aantal basisschoolleerlingen op langere termijn
af.
Er zijn bij de gemeente geen gegevens bekend over problemen met kinderen op de
basisscholen. Er is nauwelijks sprake van schoolverzuim. Over het schooljaar 1996/1997 hebben
in totaal 5 leerlingen verzuimd. Tegen 3 is proces-verbaal opgemaakt.
De gemeente zal in 1998 een onderwijsachterstandsbeleid gaan ontwikkelen.
Vriie tiidsbestedinq
In Oisterwijk is een heel scala aan verenigingen, sportverenigingen, creativiteitsclubs en sociaalculturele instellingen.
De volgende verenigingen richten zich voor een groot deel op de schoolgaande jeugd.
b. Kindervakantiewerk
Er zijn twee stichtingen aktief op dit terrein, de Stichting Wonderland en de stichting
Jeugdvakantiewerk Moergestel.
Stichting Wonderland
doel: een week per jaar gedurende de zomervakantie organiseren van een kindervakantieweek
voor 4 t/m 10 jarigen van Oisterwijk aantal deelnemers: 229 (1996)
bijdrage per deelnemer: f. 35,00
Stichting Jeugdvakantiewerk Moergestel
doel: het organiseren van activiteiten voor de jeugd van Moergestel gedurende de vakantie en
voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn aantal deelnemers: 448 (1996)
c. Kinderboerderii
Stichting Kinderboerderij De Cirkel
doel: in stand houden van een kinderboerderij om op verantwoorde wijze de omgang met en de
liefde voor dieren te bevorderen, zowel voor kinderen als volwassenen.
aantal bezoekers: 10.000 per jaar bijdrage per bezoeker: f. 0,00

d. Sport
Er is geen uitsplitsing van de jeugd tot 12 en de oudere jeugd. Uit gesprekken met
sportverenigingen blijkt evenwel de tendens dat het moeilijk is de jeugd op middenbare
schoolleeftijd vast te houden.
• OZC'57 totaal aantal leden 334, waarvan 99 jeugdleden (leeftijd tot 18 jaar)
• Rugby Oysters
• Taxandria gymnastiek/turnen/atletiek/gehandicaptensport totaal 708, waarvan 259
jeugdleden
• Taxandria volleybal totaal 90, waarvan 36 jeugdleden
• Taxandria handbal totaal 120, waarvan 65 jeugdleden
• Taxandria voetbal totaal 400, waarvan 204 jeugdleden
• RKSV Oisterwijk totaal 294, waarvan 131 jeugdleden
• SV Nevelo totaal 404, waarvan 180 jeugdleden
• Teco Tennisclub totaal 515, waarvan 113 jeugdleden
• Sla Raak totaal 622, waarvan 168 jeugdleden
• HOCO totaal 546, waarvan 307 jeugdleden
• Ponyclub de Vennenruiters totaal 58, waarvan 22 jeugdleden
• Ponyclub 't Halster totaal 123, waarvan 78 jeugdleden
• Badmintonclub UVO'80 totaal 85, waarvan 43 jeugdleden
• Taxandria Pilots basketbal totaal 37, waarvan 23 jeugdleden
• Judovereniging St. Jan totaal 70, waarvan 13 jeugdleden
• Kanovereniging O'Wijk geen jeugdleden
• SV Audacia totaal 405, waarvan 165 jeugdleden
• SV Roef totaal 351, waarvan 209 jeugdleden
• MTV Stokeind totaal 411, waarvan 83 jeugdleden
• BC De Aanstede totaal 28, waarvan 28 jeugdleden
• Schaatsclub de Vennen, totaal 187, waarvan 80 jeugdleden
Verder zijn de volgende sportverenigingen c.q. sportieve activiteiten bekend, waarmee de
gemeente geen (subsidie-) relatie heeft: jeugddammen en -schaken, modelvliegen en
taekwondo.
e. Jeuqd- en ionqerenwerk
Stichting Scouting St. Joannesgroep Oisterwijk doel: ontmoeting en ontspanning
totaal aantal leden 145 (85 van 5 tot 12 jaar, 30 van 12 tot 16,30 van 16 tot 21 jaar) .
Stichting Scouting St. Jan Moergestel
doel: binnen de richtlijnen van het spel van verkennen de jeugd haar verantwoordelijkheid bij te
brengen in de zorg voor mens en natuur totaal aantal leden: 94 (60 van 5 tot 12, 20 van 12 tot
16 en 10 van 16 tot 21 jaar)
K.P.J. Moergestel
doel: vereniging die het nuttige, culturele, sportieve, leerzame en ontspannende met elkaar
probeert te verenigen.
aantal leden: 187, waarvan 127 jeugdleden (geen splitsing in ledenlijst aangebracht)
Stichting 't Kwarkierke
doel: ontmoeting en ontspanning voor jongeren
De stichting organiseert o.a. popconcerten, cursussen.
f. Bibliotheek
Met ingang van 1 januari 1997 zijn de bibliotheken van Oisterwijk en Moergestel gefuseerd.
Het totaal aantal leners in Oisterwijk bedroeg over 1996: 5975, als volgt te splitsen naar
leeftijd:
jeugd tot en met 12 jaar: 2061 jongeren van 13 tot en met 17 jaar: 1151 leners vanaf 18 jaar:
2763
Het totaal aantal leners in Moergestel bedroeg in 1996: 1982, als volgt te splitsen naar leeftijd:

jeugd tot en met 12 jaar: 735 jongeren van 13 tot en met 17 jaar: 298 leners vanaf 18 jaar:
949
g. Streekmuziekschool
Aantal deelnemers 5- 12 jaar: 565 12- 16 jaar: 300
16- 21 jaar: 110*
* dubbeltellingen omdat verschillende deelnemers aan meerdere cursussen deelnemen. Feitelijk
aantal deelnemers valt dus lager uit.
h. Jeuqdqemeenteraad
In 1995 is een jeugdgemeenteraad ingesteld.
De bedoeling is het streven de jeugd op een voor hen aantrekkelijke wijze inzicht te geven in
het functioneren van een gemeentelijke organisatie met als doelstelling democratisering en het
spelenderwijs kweken van begrip voor het doen en laten van het gemeentebestuur en de
gemeentelijke organisatie.
i. Riksbioscoop
De riksbioscoop is een activiteit voor basisschoolkinderen. In de Kunstkring wordt voor deze
doelgroep voor f. 2,50 een film gedraaid.
j. Speelqeleqenheden
In Oisterwijk en Moergestel zijn 35 respectievelijk 11 speelgelegenheden met een of meerdere
speeltoestellen. Deze zijn voornamelijk gericht op de jeugd. Wij zullen volgend jaar een aparte
nota over dit onderwerp opstellen, waarbij ook de speelmogelijkheden voor de oudere kinderen
aan bod zullen komen.
k. Kinderwerk
In november 1995 heeft opbouwwerk de Leest een evaluatie gehouden van het project
kinderwerk. Dit project is gestart in 1993 met als doelstelling het opzetten van activiteiten voor
kinderen in de basisschoolleeftijd in alle wijkhuizen. Op basis van dit verslag worden o.a.
aanbevelingen gedaan om nadere afspraken tussen wijkceptra en gemeente te maken over de
functie van het kinderwerk in de wijkcentra.
l. Jeuqddrumband de Taxandria Patrioties
m .Overiqe voorzieninqen
Daarnaast zijn er een aantal instellingen en activiteiten, waarmee de gemeente geen (subsidie-)
relatie heeft, namelijk Stichting Driekoningen Zingen, Buurtverenigingen in Moergestel, Stichting
Jeugd Imkerclub, Jeugdnatuurvereniging De Hop ACJN/NJN, zanggroep Melos, kinderkoor 't
Carillon, Jeugd E.H.B.O., Jeugd Rode Kruis.
Aandachtspunten
vroegtijdige onderkenning van bv gedragsproblemen in het onderwijs is belangrijk om te
voorkomen dat jeugdigen in de problemen komen. Uitwisseling van ervaring en
terugkoppeling met peuterspeelzalen-kinderdagverblijven en het verenigingsleven is
belangrijk.
Bij onderwijsachterstand een relatie leggen naar welzijn, tevens het onderwijs meer
betrekken bij het jeugd- en jongerenwerk.
Inventariseren uitval jeugd bij sportverenigingen.

3.2.3 Voorzieningen voor tieners van 12 tot 16 jaar en jongeren tot 21 jaar
a. Voortqezet onderwiis
In Oisterwijk is een school voor voortgezet onderwijs, Durendael VBO, MAVO, HAVO, VWO.
Scholieren zijn verder aangewezen op scholen in Tilburg, Vught en Boxtel.
Het totaal aantal Oisterwijkse leerlingen over het schooljaar 1996/1997 bedraagt 1212, op
leeftijd als volgt uitgesplitst:
13 jaar 312
14 jaar 293
15 jaar 308
16 jaar 299
Het aantal partieel leerplichtige scholieren bedraagt 284.
Verdeling van het aantal Oisterwijkse leerlingen naar het soort voortgezet onderwijs:
12 t/m 17 jaar
18 t-m 22 jaar
voortgezet speciaal onderwijs )VSO
18
22
voorbereidend beroepsonderwijs VBO
206
256
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MAVO 333
359
hoger algemeen voortgezet onderwijs HAVO
545
639
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs vwo
260
352
overig (oa middelbaar beroepsonderwijs)
85
241
Enkele gegevens over het schoolverzuim.
Over het schooljaar 1996/1997 hebben 14 leerlingen in de leeftijd van 13 t-m 17 jaar samen
154 dagen verzuimd. Tegen een leerling is proces-verbaal opgemaakt. Dat zijn de
geregistreerde meldingen.
Vrije tiidbestedinq
Zie ook voorzieningen voor 5 tot 12 jarigen.
b. Amateuristische kunstbeoefeninq
De amateuristische kunstbeoefening richt zich zowel op jeugdigen, jongeren als volwassenen.
Harmonie-orkest Oisterwijk
aantal leden 50, waarvan 25 jonger dan 21 jaar (7 van 5 tot 12, 12 van 12 tot 16 en 7 van 16
tot 25) .
Muziekvereniging Prinses Juliana
aantal leden 120, waarvan 62 jonger dan 21 jaar (32 van 5 tot 12, 17 van 12 tot 16 en 15 van
13 tot 25) .
Harmonie Asterius
aantal leden 12B, waarvan 61 jonger dan 21 jaar (16 van 5 tot 12, 32 van 12 tot 16 en 13 van
16 tot 25) .
Tilburgse Dans- en Muziekschool 2 leden van 16 tot 25 jaar.
Muziekcentrum De Voorste Stroom
Jongerenkoor Polyfonie
aantal leden 25, waarvan 15 jonger dan 25 jaar (2 van 12 tot 16, 13 va 16 tot 15) .
c. stichtinq Jonqerenwerk Oisterwiik
Het jongerencentrum DEMO is sinds 1992 gehuisvest in de Molenstraat.
Het centrum richt zich op jongeren van 12 tot 30 jaar. Naast ontmoeting en ontspanning houdt
het centrum zich bezig met cultuur en creativiteit en met educatie en vorming.
De gemeente, de Twern en DEMO hebben vorig jaar afgesproken meer activiteiten voor tieners

en meer activiteiten richting jongeren op straat te gaan ontwikkelen. Hiervoor is het project
Zakelijk Beheer opgestart, waarvoor de gemeente extra subsidie heeft verstrekt. Het project
loopt tot en met december 1997.
Uit een evaluatiegesprek begin september jl. is gebleken dat deze doelstelling niet is en niet
wordt gehaald.
De opstart van het project Zakelijk Beheer duurde tot september in plaats van januari 1997. De
overeengekomen bezettingsgraad wordt niet gehaald. Bovendien worden de beoogde
doelgroepen niet/nauwelijks bereikt.
Een herbezinning op de positie van het jongerencentrum DEMO dient in 1998 plaats te vinden.
Het streven is er daarbij op gericht om projectgewijs verder inhoud aan het jeugd- en
jongerenwerk te geven.
Het project DEMO, dat in 1998 nog enige maanden zal worden voortgezet, komt daarbij in ieder
geval aan de orde.
d. Project Jonqeren op Straat
Met een bestuurlijke opdracht is medio 1996 het startsein gegeven voor het project Jongeren Op
Straat (JOS) .In het kader van dit preventieve jeugdbeleid passen de Jongeren Ontmoetings
Plaatsen (JOP'S) en het Meldpunt Jongeren op Straat.
De gemeenteraad heeft medio 1996 een bedrag van f. 75.000,- beschikbaar gesteld vanuit het
Budget Sociale Vernieuwing. Na realisering van de J.O.P. in wijk Pannenschuur resteert een
bedrag van f. 40.000,-- afgerond.
Voor de gemeente gelden drie voorwaarden als het gaat om het vinden van een JOP-locatie:
• de jongeren moeten de locatie geschikt vinden (anders wordt een voorziening gecreerd die
niet gebruikt wordt)
• de locatie mag geen onnodige overlast veroorzaken voor de direct-omwonenden (om
conflictsituaties te voorkomen)
• de locatie mag niet afgelegen liggen (mogelijkheden voor normale vormen van sociale
controle moeten aanwezig zijn) .
Inmiddels zijn twee (overkapte) ontmoetingsplaatsen gerealiseerd in het van der Aa park in wijk
Pannenschuur.
Het vinden van een locatie in wijk Oisterwijk-West ligt duidelijk moeilijker. Naar een locatie die
aan alle drie de eisen voldoet wordt nog gezocht.
De locatie nabij gyrnzaal 't Seuverick wordt nadrukkelijk door omwonenden afgewezen. Formele
besluitvorming heeft op dit moment nog niet plaats gevonden.
In 1997 zou een begin worden gemaakt met de aanpak van de jongerenoverlast in de Bunders.
In eerste aanleg werd er van uiteggaan dat een oplossing van deze problematiek gevonden zou
kunnen worden middels het realiseren van een J.O.P. Gelet op opgedane ervaringen
heeft thans de mening postgevat dat anders dan middels de realisatie van een J.O.P. deze
problematiek moet worden aangepakt.
In het Meldpunt Jongeren op Straat werken gemeente, politie en opbouwwerk samen. Klachten,
die bij dit meldpunt binnenkomen, worden direct ter oplossing naar de verantwoordelijke
instanties doorgesluist.
e. Overiqe orqanisaties
In Oisterwijk zijn de Stichting Marokkaanse Gemeenschap, de Stichting Oisterwijk TUrk Birligi
Kurukusu en de Stichting Griekse Gemeenschap actief o.a. op het terrein van ontmoeting en
ontspanning. Genoemde stichtingen ontvangen een exploitatiesubsidie van zo'n 6.000,--.
f. Overiqe voorzieninqen
In de loop der tijd heeft de gemeente verschillende verzoeken ontvangen van jongeren uit
Oisterwijk voor het realiseren van skate-voorzieningen. Het college heeft uitgesproken dat
hierbij gestreefd wordt naar een bovenwijkse skate-voorziening.
Verschillende mogelijke skate-plekken zijn toen bekeken, maar tot op heden is geen beslissing
genomen over een locatie.
Aandachtspunten:
Meer samenhang in voorzieningen.

-

-

Er zal een uitspraak moeten komen over plaats en positie van DEMO in het jeugd- en
jongerenbeleid.
Aandacht drugproblematiek
Opzetten tieneractiviteiten
Het is onbekend of, en zo ja welke relaties er zijn tussen voortgezet onderwijs en vormen
van vrijetijdsbesteding. Voortgezet onderwijs betrekken bij overleg gesignaleerde problemen
die leerlingen hebben/veroorzaken.
Het realiseren van een skate-voorziening.

3.3 Over het gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is gericht op het subsidieren van verenigingen, die zich bezig houden
met jeugd- en jongerenbeleid. Subsidiering vindt plaats op basis van verschillende
subsidieverordeningen van Oisterwijk en Moergestel.
Daarnaast heeft de gemeente een taak tav de huisvesting, o.a. het realiseren van
accommodaties en het onderhouden/beheren van accommodaties.
Op basis van het afdelingswerkplan 1997 van de afdeling WOS bedraagt de directe subsidie
specifiek voor jeugd- en jongerenwerk in totaal f. 704.798,-, als volgt uitgesplitst:
kinderopvang
279.200
peuterspeelzaalwerk
130.597
ontmoeting en ontspanning jongeren
34.347
zakelijk beheer DEMO
106.207
jeugdsportsubsidies
151.188
uitleenvoorzieningen (speelotheek)
3.259
PS De subsidies tav amateuristische kunstbeoefening, bibliotheek etc. zijn niet meegenomen
omdat de subsidie niet kan worden uitgesplitst.
Verder zijn de kosten voor het onderwijs evenmin opgenomen.
Daarnaast is sprake van indirecte subsidiering oa in accommodaties. Dit is momenteel nog niet
in cijfers uit te drukken.
Op basis van het afdelingswerkplan 1997 komen de volgende kosten eveneens ten laste van de
gemeente
Kapitaallasten speelotheek
12.739
demo
45.414
jeugd/jongerenwerk
59.831
peuterspeelzaalwerk
39.502
kinderopvang
109.107
totaal
266.593
Kontributies en bijdraqen
speelgelegenheid
demo
totaal
Reserve/voorzieninqen speelgelegenheden
jeugd/jongerenwerk
peuterspeelzaalwerk
kinderopvang
totaal
Verzekerinqen/belastinqen
demo
jeugd/jongerenwerk
peuterspeelzaalwerk
kinderopvang
totaal

27
112
139
2.045
4.601
6.857
17.060
30.563
1.187
2.894
1.667
4.013
9.761

Onderhoud
speelgelegenheden
jeugd- en jongerenwerk
Totaal
Overiqe leverinqen en diensten
speelgelegenheden
jeugd/jongerenwerk
totaal

pm
4.490
4.490
10.941
1.823
12.764

Aandachtspunten
Meer inzicht verkrijgen in directe en indirecte subsidies.
Heroverweging-herverdeling-harmoniseren subsidies Oisterwijk en Moergestel.
Overgaan tot subsidiering gerichte activiteiten, toetsing aan doelstellingen gemeentelijk
beleid.
4. Samenvatting aandachtspunten en plan van aanpak
De
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

aandachtspunten kunnen als volgt warden samengevat:
ontbreken van statistische en belevings gegevens van/over de jeugd;
heroverwegen en harmoniseren van subsidies in Oisterwijk en Moergestel;
verkrijgen inzicht in directe en indirecte subsidies
ontwikkelen onderwijsachterstandsbeleid;
uitbreiden buitenschoolse opvang;
Aandacht voor drugproblematiek;
bepalen plaats en positie DEMO in het jeugd- en jongerenbeleid;
ontbreken samenhang/afstemming/terugkoppeling etc. verschillende voorzieningen;
opzetten tieneractiviteiten;
opzetten activiteiten 'hangjongeren'; k. realiseren skate-voorziening.

De onderwerpen, die genoemd worden onder a tot en met c zijn in eerste instantie een zaak van
het gemeentebestuur. In 1998 zullen wij hierover concrete voorstellen voorleggen aan de
gemeenteraad.
De andere aandachtsgebieden kunnen in samenhang met de onderwerpen a tot en met c niet
alleen door de gemeente worden aangepakt. Hiervoor is de medewerking van andere
instellingen nodig. Wij stellen ons hierbij de volgende aanpak voor.
Omstreeks november 1997 willen wij in Oisterwijk een beperkt aantal werkplaatsen
(overlegsituaties) organiseren. Hier komen de volgende vraagpunten per onderwerp genoemd
onder d tot en met k * heel concreet aan de orde:
1. wat hebben we (de inventarisatie wordt hierbij als basis gebruikt, aangevuld met gegevens
van de deelnemers);
2. welke kansen en bedreigingen zijn er (welke ontwikkelingen zijn er, hoe kunnen we daarop
inspelen, welke keuzes kunnen worden gemaakt etc.);
3. welke maatregelen zijn nodig/wenselijk (activiteiten, wie gaat wat doen) .
•

•

Wij hebben ook de buitenschoolse opvang in dit rijtje gevoegd, alhoewel dat in eerste
instantie niet logisch lijkt. Maar bij de buitenschoolse opvang zijn zowel kinderopvang,
onderwijs als welzijn gemoeid. Bovendien zijn er plannen de naschoolse opvang uit te
breiden tot jeugdigen tot 16 jaar. Er zijn verschillende instellingen die hierin een bijdrage
kunnen leveren. Vandaar de voorgestelde aanpak.
Voor het onderwijsachterstandsbeleid geldt een iets andere aanpak. In 1997 zal een
inventarisatie worden gehouden. In 1998 zal verdere besluitvorming plaats vinden.

De gesprekken in deze werkplaatsen moeten leiden tot concrete actieplannen. In december
1997 zullen de verschillende actieplannen worden geordend en op elkaar afgestemd. Daarna
vindt terugkoppeling naar de werkplaatsen plaats en worden de plannen verder uitgewerkt.
De resultaten worden verwerkt in een actieplan. Dit plan zal ter vaststelling aan de
gemeenteraad omstreeks april 1998 worden voorgelegd.

Bij de werkplaatsen zullen alleen die instellingen en jongeren worden betrokken die ook
daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan mogelijke oplossingen.
Een neutrale voorzitter (bv de consulent van het Brabants Steunpunt Welzijn) zal de
vergaderingen leiden. Opbouwwerk de Twern zal de nodige ondersteuning verlenen. Een
stuurgroep, waarin o.a. zitting hebben vertegenwoordigers van de Twern, DEMO en de
gemeente, zal het proces bewaken.
5. Voorstel
Concreet stellen wij voor in te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak op het terrein
van het jeugd- en jongerenwerk.
Oisterwijk, 14 oktober 1997.

