
Verslag van de vergadering 
dd. 14 december 2022

Agenda:
1.Opening en vaststelling van de agenda
2.Mededelingen
3.Bespreking Speerpunt 3: Aandacht voor jongeren
4.Sluiting

1. Opening en vaststelling van de agenda
Om 20:00 uur opent Theo de vergadering. Vanavond is er weer een thema-
avond, zoals in de agenda vermeld. Hoe kunnen we iets voor de jongeren be-
tekenen, wat kunnen zij van ons verwachten? 
Helaas zijn Nasir en consorten afwezig i.v.m. de WK voetbalwedstrijd Marokko-
Frankrijk.
De bedoeling is om ca. 21.30 u te stoppen en het kalenderjaar af te sluiten 
met een drankje en een hapje.

Met kennisgeving afwezig: Ad de Regt. 
Engelbert komt wat later.

2. Mededelingen
Theo heeft geen mededelingen.

Jaap Van der Does: Morgenavond komt er in de gemeenteraad een belangrijk 
punt op de politieke avond: de voorbereiding van de Rembrandtbrug. Volgende
week woensdag wordt er een laatste klap op gegeven.

Er is afgelopen nacht in De Plint ingebroken en geld gestolen. Gelieve niet naar
de achterdeur te gaan, omdat er door de politie nog een sporenonderzoek uit-
gevoerd moet worden.

Wil Lamboo woont niet in het Schilderskwartier, maar vraagt of ze wel aanwe-
zig mag zijn bij de vergaderingen. Dat is uiteraard toegestaan, iedereen is wel-
kom.



Mia: Er is geen agendapunt van/voor de wijkagent, maar vannacht is er rond 
01.30 u ingebroken en het is momenteel vrij onrustig in de wijk. Jongerenwerk
gaat er een melding van maken richting wijkagent.
Co van Leeuwen: Er is een insluiping geweest in de berging aan Rembrandt-
laan 141 t/m 189. Deze is al doorgegeven.

3. Bespreking Speerpunt 3: Aandacht voor jongeren
Waarom staat dit punt op de agenda? We willen een wijkplatform voor alle be-
woners zijn. De doelgroep jongeren hoort daar ook bij. Als je bij de jeugd za-
ken verwaarloost, dan kunnen daar vervelende dingen uit voortkomen. Het is 
belangrijk om binding te krijgen met de jeugd. 
Jongeren zijn niet altijd bij onze vergaderingen aanwezig. Dat kan/mag je ook 
niet verwachten en is ook niet de bedoeling. We dienen te kijken hoe we van 
betekenis voor hun kunnen zijn.
Voor de gelegenheid worden we hierin bijgestaan door jongerenwerkers van 
Gro-Up en onze buurtverbinder Inger.
Er worden 4 groepjes van 5 personen samengesteld om over dit onderwerp te 
brainstormen.
Onderstaand een terugkoppeling: 

Groep 1:
• Er is vooral behoefte aan ruimtes voor binnenactiviteiten, buitenruimtes lijkt 

vooralsnog voldoende
• Laat jongeren onderdeel van de wijk zijn.
• We moeten zorgen dat we iets doen aan de opvoeding van de wijk. Als er 

meer jongeren bij elkaar staan, dan moeten we niet meteen denken dat dat 
niet goed is en ze wegsturen.

• Toetsing van het jeugd/jongerenbeleid: wat is er voorgenomen, wat is er ge-
realiseerd

Groep 2: 
• Basisscholen (groep 7 en 8) benaderen om een jeugdraad in te stellen. In 

Harmelen is dit al het geval. De leden krijgen een training en kunnen dan la-
ter een presentatie in alle klassen geven.

• Behoefte aan ruimtes, zowel binnen als buiten de school, waar de jeugd kan 
rondhangen en ook gezamenlijk dingen kan doen.

• Behoefte peilen voor een maandelijkse jamsessie. Mogelijk in samenwerking 
met het Klooster. Het initiatief dient wel vanuit de jongeren zelf te komen.

Groep 3:
• Jeugdraad, jeugdwijkplatform oprichten
• Jongeren mobiliseren en activeren. 
• Jongeren moeten een plek hebben. 
• Rekening houden met wederzijdse normen en waarden. 
• Hoe krijgen we de jeugd bij elkaar. Bijvoorbeeld een straatvoetbaltoernooi or-

ganiseren. Jeugdwerkers lopen ertussen. Wellicht kan je ook oudere bewo-
ners hierbij betrekken.

• Een vaste dag voor inloop opzetten.



Groep 4:
• Shirley en Nasir zijn bezig met contacten leggen in het kader van jeugd-/jon-

gerenbeleid.
• Meer multiculturele activiteiten. Jongeren die daar zelf aan meewerken, ver-

antwoordelijkheid geven.
• Wat is het jongerenbeleid vanuit de gemeente?
• Impact is een interventieteam, voorkomen/tegengaan criminaliteit.
• Binnenruimtes voor jongeren.
• Laat jongeren zelf laten meedenken, streven naar eigen verantwoordelijk-

heid.
• Samenscholing van jongeren.

John: er wordt veel over jongeren gepraat, maar ouders hebben ook een taak:
in de opvoeding kun je kinderen van jongs af aan al richting geven. Die moet 
je niet vergeten. Wat kan je via ouders bereiken?

Shirley probeert de ouders ook te bereiken. Ze heeft ze ook uitgenodigd, als-
mede de buurtvaders, om de sfeer te waarborgen. 

Jaap Van der Does: je moet de ouders niet iedere keer uitnodigen.

Shirley: leg niet teveel de nadruk op de opvoeding. 

Theo: we moeten niet verwachten dat we alles al snel voor elkaar krijgen. We 
doen het in kleine stapjes. Misschien willen de buurtvaders ook af en toe ko-
men. 
Laten we over de terugkoppelingen rustig nadenken. De volgende keer komen 
we erop terug en kijken we of er meer activiteiten moeten komen.

4. Rondvraag en sluiting
Carol: we zijn sinds enige tijd actief op Facebook. Oproep aan iedereen: kijk 
op de FB-pagina en like en deel de onderwerpen zoveel mogelijk.
We zoeken “verhalenvangers”. Maak foto’s en schrijf daarbij een verhaal over 
de wijk. Stuur dat op aan Carol (secr@wijkplatformschilderskwartier.nl) en hij 
kan het dan op Facebook plaatsen.
Saph wil wel wat regelen en aan Carol sturen.
Rob stelt voor dat foto’s van toen en nu leuk zijn.

Rob: heeft veel contacten met stadions. Is het een idee om een keer busreis 
voor jongeren naar een stadion te organiseren?
Theo: dat is een goede suggestie om met buurtverbinder/jongerenwerkers op 
te nemen.

Tot slot: Theo is blij dat we ons oude werk weer kunnen oppakken. Als dank is 
er straks een borrel met wat hapjes.

mailto:secr@wijkplatformschilderskwartier.nl


Theo sluit de vergadering om 21.25 uur.

De volgende vergadering is op woensdag 18 januari 2023 om 20.00 
uur, zonder overlegpartners. 

NB.: Locatie is deze keer de Kruiskerk! 


