
Bijlage VII: 
 
Jeugd op de lokale Agenda (Berkenwoude) 19 september 2007  
 
Openingswoord 
 
Welkom namens gemeentebestuur: 
vertegenwoordigers van de jongeren, verenigingen,                                                  kerk, 
onderwijs, sport, jeugdgezondheidszorg, gemeenteraad, politie, inwoners en pers. 
 
Voorstellen overige aanwezigen: 
Gerold den Haan, ambtenaar jeugdzaken 
Rachel Mans, ambtenaar veiligheid 
Mark Rahmackers, jongerenwerker Bergambacht 
Jan Vente, wethouder, verantwoordelijk voor o.a. volksgezondheid en WMO 
Burgemeester Arie van Erk, verantwoordelijk voor o.a. openbare orde en veiligheid 
Dilia Blok, wethouder, verantwoordelijk voor o.a. jeugd, onderwijs, sport en cultuur. 
 
De avond zal onder leiding staan van Arnold Rietdijk, werkzaam bij de Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Midden-Holland. 
 
Berichten van verhindering, wel schriftelijk gereageerd: 
Bibliotheek 
Basisschool De Wegwijzer 
Huisarts Buck 
Fysiotherapeute Jolanda van Haeften 
Zangvereniging de Vriendschap 
De schriftelijke reacties zullen uiteraard wel betrokken worden bij de discussie en resultaten 
van vanavond. 
 
Doelgroep van het jeugdbeleid en dus de discussie van vanavond zijn alle 0-23 jarigen van 
Berkenwoude: 
0 tot 4  jr. 101 
4 t/m 12 jr. 247 
13 t/m 18 jr. 117 
19 t/m 23 jr. 91 
Totaal dus 656 kinderen / jongeren 
 
Doel van de avond: Vanuit de doelgroep zelf en van allen die met en voor hen activiteiten 
organiseren, inspanningen verrichten of zich er zeer bij betrokken voelen, meningen en ideeën 
te weten te komen over hoe het jeugdbeleid in Berkenwoude er uit zou moeten zien. Wat gaat 
goed / wat gaat niet goed / wat zouden we moeten doen / wat zouden we juist niet moeten 
doen of op bedacht moeten zijn. 
 
De jeugd is 1 van de belangrijkste speerpunten van de gemeente deze raadsperiode, waarbij 
diverse aspecten een grote rol spelen, denk aan: 
Gezondheid 
Opvoeding 
Vrije tijdsbesteding  
Veiligheid 



 
Zowel door kinderen en jongeren zelf, als door vele vrijwilligers, als door de gemeente is en 
wordt er veel geïnvesteerd. Er gebeurt veel meer door en voor de jeugd, dan dat er gedacht 
wordt. Het beeld dat we als dorp naar buiten toe uitstralen op dit terrein wordt helaas echter te 
vaak in het negatieve getrokken, gebaseerd op incidenten. 
 
In werkelijkheid is het zo, dat de totale groep 0-23 jarigen in Berkenwoude uit ruim 650 
jongeren bestaat. En gelukkig zien en ervaren wij ook dagelijks dat nagenoeg deze gehele 
groep prima woont, leeft en opgroeit in Berkenwoude. De beeldvorming naar buiten komt dus 
zeker niet overeen met de werkelijkheid. 
Daar willen wij met u dus verandering in brengen! 
 
Natuurlijk heeft de gemeente Bergambacht al eerder haar visie op het jeugdbeleid op papier 
gezet en zijn er op vele onderdelen al activiteiten ontplooid: 
 
Inzet jongerenwerker 
Zorgen voor voldoende sport- en speelvoorzieningen 
Zorg- en opvoedingsondersteuning 
Professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 
Netwerk Jeugd- en Veiligheid Krimpenerwaard 
Signaleringsnetwerk t.b.v. een goede en tijdige begeleiding van jongeren waar het minder 
goed mee gaat. 
Zorgnetwerk 0-4 jarigen 
Bevorderen dat jongeren met diploma hun schoolcarrière afsluiten 
Maatregelen tegen het spijbelen 
Ondersteuning bieden aan verenigingen en instellingen bij het organiseren van allerlei 
activiteiten. 
Creëren van een jongerenruimte 
Voorlichting over o.a. gezonde voeding, beweging, opvoeding, verslaving,… 
Alcohol- en drugspreventie 
Etc. etc. 
 
De huidige jeugdnota is echter dringend aan actualisatie toe. De reden om in alle drie de 
dorpen in gesprek te gaan met de doelgroep en allen die daar zeer bij betrokken zijn. 
 
Van u willen we vanavond dus graag uw mening en ideeën horen. 
 
Woord aan Arnold Rietdijk, die zal vertellen hoe deze avond er uit zal komen te zien. 
 
Arnold vraagt het gezelschap zich op te delen in groepjes. Het is de bedoeling om aan de hand 
van de volgende stellingen aan de slag te gaan met elkaar: 
Wat zijn de sterke punten als het gaat om Jeugdbeleid in Berkenwoude? 
Wat zijn juist de zwakke kanten hiervan? 
Waar liggen de kansen op dit gebied in Berkenwoude? 
Wat zijn de grootste risico’s, waardoor het mis kan gaan? 
 
Na een periode van 45 minuten volgt een gezamenlijke terugkoppeling waarbij het resultaat 
per groepje wordt gepresenteerd. Hierna volgt een discussie.  
De uitwerkingen van de groepjes (4) zijn hieronder uitgewerkt  
1e Groep  



 
STERKE PUNTEN 
 
Samensmelting van jongerengroepen (-12) 
Veel voorzieningen voor de jeugd  
“ons kent ons” 
Peuterspeelzaal voorziet in een behoefte 
      -    Groot aanbod aan verenigingsleven 

 
ZWAKKE KANTEN  
 
vaak gericht op een enkele groep  
onvoldoende activiteiten vaak door 
onvoldoende begeleiding 
betrokkenheid van ouders in z’n 
algemeenheid 
onvoldoende begeleiding jongerenruimte  

 
KANSEN 
 
activiteiten toegankelijker maken voor de 
jeugd 
aankomende jeugd de aandacht geven die het 
verdient  
 
 
 

 
GROOTSTE RISICO’S 
 
vooroordelen over de jeugd  
de negatieve publiciteit  

  
2e Groep  
 
STERKE PUNTEN 
 
het gevoel (samen) wordt beter 
een positief gevoel is aan het ontstaan 
 
 
 
 
 
 

 
ZWAKKE KANTEN  
 
ouderavonden werken slecht/komen niet 
voldoende over  
in de kleine kern geldt de wet van de kleine 
getallen (vaak zijn het dezelfde mensen die 
actief zijn)  
 

 
KANSEN 
 
Kinderen leren omgaan met 
verantwoordelijkheden  
Inzetten op PREVENTIE 
Inzetten op thema’s als respect, ontzag, 
gevoel begrip  
Belonen van goed gedrag  
 
 

 
GROOTSTE RISICO’S 
 
ouders en de grenzen (bijvoorbeeld bij 
alcohol) 
beschikbaarheid politie 
tolerantie naar elkaar toe  
de landelijke “spiegel” 

3e Groep  
 
STERKE PUNTEN 
 
jeugdhonk 
activiteiten verenigingen en scholen 
trapveld/speelveld 

 
ZWAKKE KANTEN  
 
negativiteit vanuit de pers 
continuïteit inzet jeugdwerk  
trapveld/speelveld (onderhoud)  



 
 
 
 
 
 
KANSEN 
 
instellen van een activiteitenpot  
benutten van de faciliteiten in de andere 
kernen  
inzetten op gezinsbeleid  
 
 
 
 

 
GROOTSTE RISICO’S 
 
inzet jeugdwerk  
sociale controle groep 12+  

 
4e Groep  
 
STERKE PUNTEN 
 
sociale samenhang 
één grote familie 
iedereen kent elkaar  
 
 
 
 
 

 
ZWAKKE KANTEN  
 
benauwend 
veel activiteiten binnen de “eigen clubjes” 
elkaar de waarheid niet durven zeggen 
er is niet de anonimiteit van de grote stad  

 
KANSEN 
 
nieuwe/andere clubs (sport in Cultureel 
Centrum, Knutselclub opnieuw leven 
inblazen, meisjesvoetbal, 35+ voetbal) dit 
kan een indirect gevolg hebben voor de 
ouder/kindsfeer  
betere begeleiding jongerenwerker  
 
 

 
GROOTSTE RISICO’S 
 
afname van de inzet van vrijwilligers 
we zien jongeren niet 
-    geen continuïteit  

 
In de gezamenlijke discussie die volgt worden in het algemeen nog opmerkingen gemaakt. 
Puntsgewijs worden die hieronder vermeld 
 
Luister naar de jeugd zelf 
Het jeugdhonk heeft veel gekost, kijk ook naar voorzieningen als het trapveld en zorg voor 
een goed onderhoud 
Er is te weinig aanbod voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar  
Stel een plan speelruimte op voor Berkenwoude 
Blaas de gymlessen nieuw leven in en begin met een goed kader en de leiding 



Kies voor een actieve insteek vanuit het jongerenwerk en stel voldoende uren beschikbaar 
Let goed op de groep 0-4 jarigen, investeer op de onderdelen waar het niet goed gaat bij deze 
groep om mogelijke “ellende” in de toekomst te voorkomen  
Zorg voor sterke PR en publicaties in z’n algemeenheid, ga uit van de positieve insteek 
Start een poging tot het verbeteren van de beeldvorming 
Benadruk de dingen die goed zijn 
Noem niet alleen de incidenten die er ook zijn 
Maak positieve reclame 
Negatieve zaken moeten niet de boventoon voeren en niet te belangrijk worden 
Maak een centrale plaats voor wat betreft de informatievoorziening (activiteitenkalender) 
Laat jongeren zelf praten 
Neem alle groepen mee  
Investeer in de groepen 7 en 8 van de basisschool als het gaat om drugs en alcohol  
 
Een belangrijke vraag: Wat gaat de gemeente doen met hetgeen op deze avond naar voren is 
gekomen? 
 
Wethouder Blok geeft aan dat het een nuttige avond is geweest met een prima opkomst. De 
gemeenteraad van Bergambacht ziet het Jeugdbeleid als een speerpunt voor de komende 
periode.  
 
De gemeente gaat aan de slag met hetgeen op deze avond naar voren is gekomen. De jongeren 
zullen apart hieraan mee gaan doen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. De gedachte is om 
de jongerenwerker hierbij de voorzet te laten doen.  
 
De gemeente gaat verder aan de slag met een actualisatie van de huidige jeugdnota. De input 
tijdens deze avonden (ook de kernen Ammerstol en Bergambacht zullen worden bezocht) 
worden daarin meegenomen.  
 
Er komt zeker een vervolg !!!  
 
Reacties (vooraf) per e-mail  
 
============================================================================= 
Reactie 1: 
Geachte heer den Haan 
  
In reactie op de vragen kan ik alleen maar zeggen wat mijn gevoel is over de situatie in Berkenwoude 
zoals ik die zie. 
Het jeugdbeleid kan ik niet inschatten .Wel denk ik dat er in verhouding met het aantal inwoners de 
sportvoorziening goed is. 
Qua lagere scholen lijkt mij de grootste mogelijkheid om alle kinderen met elkaar kennis te laten 
maken daar er toch over een aantal 
stromingen in deze kern gepraat kan  worden . 
Dus gemeenschappelijke activiteiten waardoor de jongere jeugd elkaar leert kennen.Dit kan op termijn 
meer een gemeenschappelijk gevoel geven. 
Sport en competitie elementen met andere kernen zouden bijvoorbeeld  een medium zijn om deze te 
organiseren. 
De binding moet vroeg gemaakt worden daar na de lagere school er naar meerdere middelbare 
scholen wordt uitgewaaierd. 
Voor oudere jeugd valt er toch te denken aan discoavonden in de Zwaan.Avonden met andere kernen 
met thema centraal. 
  



Er is volgens mij geen risico om te investeren in de jeugd. Het enige gevaar is dat er niet voor 
maar met en door de jeugd nagedacht moet worden bij plannen maken. 
  
Het beter op de kaart zetten van Berkenwoude in de regio door bepaalde activiteiten zou ook een 
betere beleving cq trots geven aan de jeugd. 
  
Ik zal niet aanwezig zijn op de bijeenkomst maar vind het wel zeer belangrijk en goed dat er wordt 
nagedacht en hopelijk ook geld wordt vrij gemaakt voor de jeugd. 
  
  
Vriendelijke groeten  
Frans Buck  
  
Huisarts te Stolwijk 
=================================================================== 
Reactie 2: 
Hoi, 
  
Hierbij de ideeën die bij ons opkwamen m.b.t. de vragen over het jeugdbeleid in 
Berkenwoude.  
Er zijn, denken wij, drie grote speerpunten waar hard aangetrokken moet gaan worden de 
komende tijd: 
  
1. Centrum voor Jeugd en Gezin.  
-hoe wordt dit succesvol ingericht?/ welke partners / Netwerk 0-4 jaar + overleg Jeugd en 
Veiligheid 
 
2. Implementatie van het EKD-systeem komt in zicht. 
    -hoe bereidt de gemeente/de afzonderlijke partners zich hierop voor  
  
3. Risicosignalering. 
    -landelijke verwijsindex. 
  
In de vragen die toegestuurd zijn wordt gesproken over 'Het jeugdbeleid in Berkenwoude' dat 
hebben wij niet in ons bezit en op internet konden we het ook niet zo snel vinden, wel het 
gezondheidsbeleid van de K5.  
Als we daar naar kijken dan zijn 4 van de 5 speerpunten van toepassing op de jeugd van 
Berkenwoude. Wie weet is het goed om de suggesties die toen gedaan zijn te checken en af te 
turven. 
De 5 speerpunten zijn: 
·       zelfredzaamheid ouderen; -> n.v.t 
·       veiligheid; 
·       toegankelijkheid eerstelijnszorg; 
·       alcohol; 
·       beweging en voeding. 
  
Zelf vinden wij toegankelijkheid eerstelijnszorg, denk daarbij aan 'de Spil' met alle  
disciplines die daar zijn erg belangrijk. Beter nog zou het zijn om zoiets te  
hebben wat meer richting Jeugd en Gezin gaat! Denk dus ook aan MEE/Jeugdzorg/  
Opvoedbureau /JGZ / PSZ / kinderfysio / Logopedie etc. 
(in ieder geval gelegen in de gemeente Bergambacht met daarbij dan de kernen  
berkenwoude en Ammerstol) 



 
Nou dat zijn zo wat gedachten die bij ons opkomen,  
Succes ermee! 
Helma van Meer (arts jeugdgezondheidszorg) 
Annelies de Waard (jeugdgezondheidszorg verpleegkundige) 
=================================================================== 
Reactie 3: 
Meedenken over Jeugdbeleid. 
  
De jeugd handvaten bieden om sportief en sociaal met elkaar bezig te zijn. 
  
- Wat zijn de sterke punten als het gaat om jeugdbeleid in Berkenwoude? 
  De jeugd is bekend en iedereen kent elkaar. 
  
- Wat zijn de zwakke kanten hiervan? 
  De mogelijkheden om de jeugd te boeien zijn beperkt vanwege ligging van het dorp. 
  De jeugd laten opschrijven hoe zij hierover denken en mee willen werken om zich zo goed mogelijk  
  te ontwikkelen voor een optimale toekomst. 
                                                                                                                              
- Waar liggen de kansen op dit gebied in Berkenwoude? 
  Ik denk aan Jeu de Boules Vereniging Bergambacht. 
  Sportief met elkaar een band op bouwen. 
  
- Wat zijn de grootste risico's, waardoor het mis kan gaan? 
  Er niet voor willen gaan. 
  Samen er niet voor willen knokken. 
                                                                                                              
Met vriendelijke groet, Willemien Streng, Beatrixstraat 10, 2855 AN, Vlist, tel. 0182-502228. 
  
Zal woensdagavond 19 september 2007 om19.30 uur aanwezig zijn in Cultureel Centrum de Zwaan. 
=================================================================== 
 
 
 
 
 
 
============================================================================= 
Reactie 4: 
Beste Gerold, 
 
Hierbij wil ik doorgeven dat er woensdag a.s. geen vertegenwoordiging van de bibliotheken 
Krimpenerwaard aanwezig zal zijn op de bijeenkomst “Jeugd op de (lokale) agenda. Is het misschien 
mogelijk dat wij middels een verslag op de hoogte gesteld kunnen worden van de ontwikkelingen? 
Als bibliotheek hechten wij veel waarde aan het “jeugdbeleid” en hopen in de toekomst actief mee te 
kunnen denken voor het werkgebied Ammerstol en Bergambacht. 
Berkenwoude maakt gebruik van de Bibliobus, waardoor de evt. jeugdactiviteiten die plaatsvinden in 
Berkenwoude mbt bibliotheekwerk geheel georganiseerd is door ProBiblio. Wel hebben wij goed 
contact met het onderwijs in Berkenwoude. De scholen maken dan ook gebruik van producten uit ons 
“Jaaraanbod”. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Annelieke van de Leemput 
Locatiemanager Basisbibliotheek Krimpenerwaard 
  
Esdoorn 1 



2861 VS Bergambacht 
Tel. : 0182-353355 
avdleemput@bibliothekenkrimpenerwaard.nl 
  
Bezoek onze website: 
www.bibliothekenkrimpenerwaard.nl 
=================================================================== 
Reactie 5: 
Beste Gerold, 
  
Bedankt voor je uitnodiging 'Jeugd op de (lokale) Agenda'.  Helaas kan ik niet aanwezig zijn die 
avond. Ik ben enige tijd door overbelasting uit de running geweest en bouw het werken nu weer 
langzaam op. Dat betekent dat je keuzes moet maken.  
Ik neem eerlijk gezegd aan dat het die avond met name zal gaan over de oudere jeugd. Uiteraard 
doen we op school behoorlijk wat aan preventieve zorg. Dat betreft aandacht voor (bijbelse) waarden 
en normen, een methode 'Beter omgaan met jezelf en de ander', lessen weerbaarheid, oa m.b.t. 
grenzen stellen en grenzen van anderen respecteren.   
Ook is vorig jaar een ouderavond gewijd aan het thema 'straffen en belonen'. In november zullen we 
met ouders nadenken over het belang van mediaopvoeding.  
  
Waar ik wel in geïnteresseerd ben, is het samenstellen van Zorg Advies Teams binnen de gemeente. 
Ik heb juist een landelijke conferentie van Regionale Zorgcommissies bijgewoond (van Weer Samen 
naar School). Daar hoorde ik dat de overheid stimuleert dat in alle gemeenten dergelijke teams 
worden gevormd. Dit is denk ik meer een bespreekpunt op een OOGO. 
  
Ik wens jullie een goede en vruchtbare avond toe. Als de opbrengsten van de avond relevant zijn voor 
het basisonderwijs, word ik daarvan graag op de hoogte gehouden. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Thea van den Berg-Molenaar 
directeur cbs 'De Wegwijzer' 
Berkenwoude 
=================================================================== 
 
 
Jeugd op de lokale Agenda (Bergambacht) 28 november 2007  
 

 
 
 
28 november 2007 Bergambacht  
 

 
Openingswoord door wethouder Blok  
 
Welkom namens gemeentebestuur: 
vertegenwoordigers van de jongeren, verenigingen, kerk, onderwijs, sport, 
buurtvereniging, Platform Gehandicapten BAB, bibliotheek en gemeenteraad. 
 
Voorstellen aanwezigen: 
Gerold den Haan, ambtenaar jeugdzaken 



Dilia Blok, wethouder, verantwoordelijk voor o.a. jeugd, onderwijs, sport en cultuur. 
 
De avond zal onder leiding staan van Arnold Rietdijk, werkzaam bij de Stichting 
Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland. Arnold staat op dit moment echter vast in 
een file op de A12 en zal waarschijnlijk later aanschuiven.  
 
Berichten van verhindering: 
Mark Ramackers, jongerenwerker Bergambacht 
Wim Kruijs, politie  
Rachel Mans, ambtenaar veiligheid 
Lieke Speksnijder, NPV afd BAB-Stolwijk 
Annelies van Vliet, muziekschool 
Dirk-Jan Vonk, Tienerclub Shalom 1 
Cees de Vos, IJsclub Voorwaarts 
Dhr Nobel, schriftelijke reactie zal ingevoegd worden in de discussie 
 

Doelgroep van het jeugdbeleid en dus de discussie van vanavond zijn alle 0-23 
jarigen van Bergambacht: 
0 tot 4  jr. 327 
4 t/m 12 jr. 824 
13 t/m 18 jr. 506 
19 t/m 23 jr. 362 
Totaal dus 2019 kinderen / jongeren! (wetend dat er ook nog volop woningbouw 
plaatsvindt: circa 500 woningen de komende 10 jaar, dus……) 
 
Doel van de avonden: Vanuit de doelgroep zelf en van allen die met en voor hen 
activiteiten organiseren, inspanningen verrichten of zich er zeer bij betrokken 
voelen, meningen en ideeën te weten te komen over hoe het jeugdbeleid in 
Bergambacht er uit zou moeten zien. Wat gaat goed / wat gaat niet goed / wat 
zouden we moeten doen / wat zouden we juist niet moeten doen of op bedacht 
moeten zijn. 
 
De jeugd is 1 van de belangrijkste speerpunten van de gemeente deze raadsperiode, 
waarbij diverse aspecten een grote rol spelen, denk aan: 
Gezondheid 
Opvoeding 
Vrije tijdsbesteding  
Veiligheid 
 
Zowel door kinderen en jongeren zelf, als door vele vrijwilligers, als door de 
gemeente is en wordt er veel geïnvesteerd. Er gebeurt veel meer door en voor de 
jeugd, dan dat er gedacht wordt. 
Natuurlijk heeft de gemeente Bergambacht al eerder haar visie op het jeugdbeleid 
op papier gezet en zijn er op vele onderdelen al activiteiten ontplooid: 
Inzet jongerenwerker uitgebreid 
Zorgen voor voldoende sport- en speelvoorzieningen 
Zorg- en opvoedingsondersteuning 
Professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 
Netwerk Jeugd- en Veiligheid Krimpenerwaard 
Signaleringsnetwerk t.b.v. een goede en tijdige begeleiding van jongeren waar het 
minder goed mee gaat. 
Zorgnetwerk 0-4 jarigen 
Bevorderen dat jongeren met diploma hun schoolcarrière afsluiten 
Maatregelen tegen het spijbelen 



Ondersteuning bieden aan verenigingen en instellingen bij het organiseren van 
allerlei activiteiten. 
Creëren van goede jongerenruimten 
Voorlichting over o.a. gezonde voeding, beweging, opvoeding, verslaving,… 
Alcohol- en drugspreventie 
Etc. etc. 
 
De huidige jeugdnota is echter dringend aan actualisatie toe. De reden om in alle 
drie de dorpen in gesprek te gaan met de doelgroep en allen die daar zeer bij 
betrokken zijn. 
 
Van u willen we vanavond dus graag uw mening en ideeën horen. 
 
Omdat Arnold Rietdijk er nog niet is wordt uitgelegd wat de verdere bedoeling is van 
deze avond. 
Het gezelschap wordt in 2 groepen verdeeld. Het is de bedoeling om aan de hand 
van de volgende stellingen aan de slag te gaan met elkaar: 
Wat zijn de sterke punten als het gaat om jeugdbeleid in de kern Bergambacht? 
Wat zijn juist de zwakke kanten hiervan? 
Waar liggen de kansen op dit  gebied in de kern Bergambacht? 
Wat zijn de grootste risico’s waardoor het mis kan gaan? 
 
Na een periode van ongeveer 60 minuten volgt een gezamenlijke terugkoppeling 
waarbij het resultaat per groep wordt gepresenteerd. In de tussentijd is Arnold 
Rietdijk binnengekomen. Hierna volgt nog een discussie. 
 
De uitwerkingen van de groepen (2) zijn hierna uitgewerkt.  
 
1e Groep  

 
STERKE PUNTEN 
 
De Jeugdsoos (Cosma Shiva) staat goed 
bekend 
Veel sportverenigingen, een groot 
aanbod 
Veel aanbod op het terrein van cultuur 
(koren, muziek enz.) 
Er wordt heel veel gedaan door de 
kerken op het terrein van de jeugd 
Een goed uitgeruste bibliotheek  

 
ZWAKKE KANTEN 
 

Jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 
maken weinig gebruik van het aanbod 
van de bibliotheek 
Veel hangplakken (wisselend) met 
overlast (v.b. Kiezel en Kei, 
Schelpenpad)  

 
KANSEN 

 
Instellen van een jeugdraad? 
Informatie verstrekken over het gebruik 
van speelvoorzieningen 
Ook in deze kern een multifunctioneel 
sportveld (basketball en voetbal) 
Het gemeentebestuur moet gaan praten 
met de jongeren  
Ouder/thema-avonden op de 
basisscholen moeten meer worden 
benut  

 
GROOTSTE RISICO’S 

 
Ouders moeten meer in gesprek gaan 
met hun eigen kinderen. Problemen 
worden ontkend. Er is te weinig 
zeggenschap als het om de eigen 
kinderen gaat  
 



  
Tips vanuit deze groep: 

Organiseer een informatie-markt in bijvoorbeeld de bibliotheek door jongeren zelf, 
over hun vereniging  
Breng het sport-/cultuurfonds meer onder de aandacht  
De prijzen voor een consumptie in zalencentrum de Waard worden als hoog ervaren 
waardoor de jongeren geen gebruik hiervan maken  
Promoot sporten door en voor de jeugd, b.v. Jeu de boules (is niet leeftijdsgebonden)  
Jongeren zouden moeten worden betrokken bij Radio Centraal, de lokale omroep. 
Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan uitzendingen vanuit de Ark en Kiezel & Kei.  
Start een project: Jongeren leren ouderen omgaan met zaken als computers, SMS, 
mobiel bellen  
Voorbeeld van een leuk project: Ouderen vertellen jongeren over hun jeugd  
Voorbeeld van een leuk project van enige tijd geleden: Open Eettafel – jongeren en 
ouderen  
 
 

 
 

2e Groep  

 
STERKE PUNTEN 

 
De jaarlijkse speelweek 
De jeugdsoos Cosma Shiva  
De vele activiteiten binnen de Sport en 
de kerken (iedereen is welkom) 
De activiteiten van het Kompas  
 

 
ZWAKKE KANTEN 

 
Onbekendheid met de “mogelijkheden” 
die Bergambacht biedt 
Er is geen activiteitenkalender 
De groep “gehandicapten” krijgt te 
weinig of geen juiste aandacht  
Drempels zijn hoog: van de ene naar de 
andere vereniging/instelling enz.  
 

 
KANSEN 

 
Maak het speeltoestellenbeleid up-to-
date, kijk hierbij goed naar de 10+ groep 
(vooral meiden) 
Doe incidenteel iets extra’s zoals 
bijvoorbeeld een kunstijsbaan.  
Voor wat betreft gehandicapten 
jongeren: regel een centraal 
aanspreekpunt (coach) die de wegen 
weet te bewandelen. 
Start een project: Integratie tussen 
diverse groepen 
Besteed veel aandacht aan Preventie 
 

 
GROOTSTE RISICO’S 

 
De REGELGEVING (werkt stroperig en 
vertragend)  
De groep 13, 14, 15, 16 jarigen (de 
bankzitters) moeten in beweging komen 
Verveling in algemene zin 
Gebruik (misbruik van…) Alcohol en 
stimulerende middelen (de jongeren 
starten ook nog eens eerder dan vroeger) 
De voorbeeldfunctie die van 
ouders/ouderen moet uitgaan   

 
In de gezamenlijke discussie die volgt worden in het algemeen nog opmerkingen 
gemaakt. Puntsgewijs worden die hieronder vermeld: 
 
Het is voor ouders/verzorgers vaak lastig een goed beeld te krijgen over hetgeen de 
jongeren doen (en niet doen) op internet. De kloof die hier en daar is ontstaan is 
groot te noemen. Over en weer volgt een korte discussie waarin geadviseerd wordt 



om je erin te verdiepen, loop er niet van weg, praat erover met elkaar en zorg voor 
wederzijds begrip 
De gemeente zou een sport- en cultuurfonds in het leven moeten roepen 
De gemeente zou moeten starten met een lokale activiteitenkalender 
(gemeentenieuws maar zeker ook op internet) 
Verveling moet zoveel als mogelijk worden voorkomen 
Jeugdbeleid is ook het beleid van de inwoners zelf  
De gemeente zou moeten starten met het meer bekend maken van de inhoud van 
jeugdbeleid (gemeentenieuws en internet) vertel de inwoners wat er speelt (landelijk, 
regionaal en lokaal). Als voorbeelden hierbij worden genoemd de diverse projecten 
die momenteel lopen op het terrein van alcohol en drugs 
Er moet een mate van bewustwording komen bij jongeren (weet waar je mee bezig 
bent) wat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
 
Wethouder Blok geeft aan dat het, ondanks de geringe opkomst, een prima avond is 
geweest. De gemeente ziet het Jeugdbeleid als een speerpunt voor de komende 
periode.  
 
De gemeente gaat aan de slag met hetgeen op deze avond naar voren is gekomen. 
De jongeren (om die groep gaat het) zullen op de één of andere manier worden 
betrokken bij het jeugdbeleid. De gedachte is om de jongerenwerker hierbij de 
voorzet te laten doen.  
 
De gemeente gaat verder aan de slag met een actualisatie van de huidige jeugdnota. 
De input tijdens deze avonden worden daarin meegenomen. Deze avond is al 
geweest in de kern Berkenwoude op 19 september 2007 en zal a.s. maandag, 3 
december 2007 plaatsvinden in de kern Ammerstol.  
 
Er komt zeker een vervolg !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeugd op de lokale Agenda (Ammerstol) 3 december 2007   
 

 
3 december 2007 Ammerstol  

 
Algemene deel (toegevoegd aan deze verslaglegging) 

 
Welkom namens gemeentebestuur: 
vertegenwoordigers van de jongeren, verenigingen, onderwijs, sport en gemeenteraad  
 
Voorstellen aanwezigen: 
Gerold den Haan, ambtenaar jeugdzaken 
Mark Ramackers, jongerenwerker  
Dilia Blok, wethouder, verantwoordelijk voor o.a. jeugd, onderwijs, sport en cultuur 
Een voorstelrondje vindt plaats.  
 
De avond zal onder leiding staan van Arnold Rietdijk, werkzaam bij de Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Midden-Holland. 
 
Berichten van verhindering: 
Ton van Hemmen en Wim Kruijs, politie  
Pluimveevereniging Recht aan Allen 
Rachel Mans, ambtenaar veiligheid 
Tamara v.d. Wouden 
Anja Grootveld van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland  
 
Doelgroep van het jeugdbeleid en dus de discussie van vanavond zijn alle 0-23 jarigen van 
Ammerstol: 
0 tot 4  jr. 63 
4 t/m 12 jr. 142 
13 t/m 18 jr. 95 
19 t/m 23 jr. 100 
Totaal dus 400 kinderen / jongeren (wetend dat er de komende jaren circa 100 woningen 
bijkomen, dus……) 
 



Doel van de avonden: Vanuit de doelgroep zelf en van allen die met en voor hen activiteiten 
organiseren, inspanningen verrichten of zich er zeer bij betrokken voelen, meningen en ideeën te 
weten te komen over hoe het jeugdbeleid in Ammerstol er uit zou moeten zien. Wat gaat goed / 
wat gaat niet goed / wat zouden we moeten doen / wat zouden we juist niet moeten doen of op 
bedacht moeten zijn. 
 
De jeugd is 1 van de belangrijkste speerpunten van de gemeente deze raadsperiode, waarbij 
diverse aspecten een grote rol spelen, denk aan: 
Gezondheid 
Opvoeding 
Vrije tijdsbesteding  
Veiligheid 
Zowel door kinderen en jongeren zelf, als door vele vrijwilligers, als door de gemeente is en 
wordt er veel geïnvesteerd. Er gebeurt veel meer door en voor de jeugd, dan dat er gedacht 
wordt.  
 
Natuurlijk heeft de gemeente Bergambacht al eerder haar visie op het jeugdbeleid op papier gezet 
en zijn er op vele onderdelen al activiteiten ontplooid: 
 
Inzet jongerenwerker uitgebreid 
Zorgen voor voldoende sport- en speelvoorzieningen 
Zorg- en opvoedingsondersteuning 
Professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 
Netwerk Jeugd- en Veiligheid Krimpenerwaard 
Signaleringsnetwerk t.b.v. een goede en tijdige begeleiding van jongeren waar het minder goed 
mee gaat. 
Zorgnetwerk 0-4 jarigen 
Bevorderen dat jongeren met diploma hun schoolcarrière afsluiten 
Maatregelen tegen het spijbelen 
Ondersteuning bieden aan verenigingen en instellingen bij het organiseren van allerlei activiteiten. 
Creëren van goede jongerenruimten 
Voorlichting over o.a. gezonde voeding, beweging, opvoeding, verslaving,… 
Alcohol- en drugspreventie 
Etc. etc. 
 
De huidige jeugdnota is echter dringend aan actualisatie toe. De reden om in alle drie de dorpen 
in gesprek te gaan met de doelgroep en allen die daar zeer bij betrokken zijn. 
 
Wij willen dus graag uw/jullie mening en ideeën horen. 
 
 
Arnold Rietdijk vertelt hoe deze avond er uit zal komen te zien: 
 
Het gezelschap wordt in 2 groepen verdeeld. Het is de bedoeling om aan de hand van de 
volgende stellingen aan de slag te gaan met elkaar: 
Wat zijn de sterke punten als het gaat om jeugdbeleid in de kern Ammerstol? 
Wat zijn juist de zwakke kanten hiervan? 
Waar liggen de kansen op dit gebied in de kern Ammerstol? 
Wat zijn de grootste risico’s waardoor het mis kan gaan? 
 



Na een periode van ruim 1 uur volgt een gezamenlijke terugkoppeling waarbij het resultaat per 
groep wordt gepresenteerd. Hierna volgt nog een discussie. 
 
De uitwerkingen van de groepen (2) zijn hierna uitgewerkt.  
 
 
Groep 1  

 
STERKE PUNTEN 
 
Een behoorlijk aanbod aan 
Sportverenigingen en Culturele 
Instellingen 
Jeugdsoos Klup ‘72 
Zomerkamp (Muizenkuil), veel 
activiteiten 
Hoge bereidheid vrijwilligers/ kleine 
gemeenschap 
Actief kerkleven 
De school is actief/ voordeel 1 school 
Sociale controle  

 
ZWAKKE KANTEN 
 

Kleine Kern – alles is zichtbaar, sociale 
controle 
Waar kan je heen met problemen? 
Jongeren zijn op veel plaatsen niet 
welkom, hangplekken, en hebben geen 
eigen plek in de kern 
Er zijn grofweg 2 groepen jongeren in 
Ammerstol, er is sprake van scheiding 
bij gebruik van de jeugdsoos 
Er is een tekort aan speelruimten voor 
jonge kinderen 
De groep 12-16 jaar is groot 
aandachtspunt  

 
KANSEN 

 
Realisatie van een nieuwe wijk, denk 
hierbij aan de speelruimte 
Voorlichting (op de juiste leeftijd) m.b.t. 
alcohol en drugs 
Speelvoorzieningen voor de 10+ groep 
Zoveel mogelijk informatie bekend 
maken via de jeugdsoos Klup ‘72 
PRATEN met elkaar: jongeren, ouderen 
en omgeving 
PRATEN met de jongeren zelf 
De 2 groepen jongeren met elkaar laten 
praten  
In samenwerking (clubs en 
verenigingen) activiteiten opzetten 

 
GROOTSTE RISICO’S 

 

Gebruik van alcohol en middelen 
De voorbeeldfunctie van ouderen naar 
jongeren 
Waar kan je terecht als je problemen 
hebt? 
Pestgedrag/buiten de groep vallen in 
een kleine kern  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 2  

 
STERKE PUNTEN 
 
Aanwezigheid van de jeugdsoos, Klup 
’72 (al 35 jaar) en gerenoveerd en 
opgebouwd door de jeugd van toen en 
nu  
Saamhorigheid jong en oud 
Voetbalkantine  
Rijk verenigingsleven, veel vrijwilligers 
Kerk, ook voor de jeugd 
Basisschool  
Sociaal karakter, ook voor de jeugd 
Sociale controle  

 
ZWAKKE KANTEN 
 

Openstelling van Klup ’72, wordt wel 
aan gewerkt  
Begrip over en weer, laatste tijd wat 
overlast 
Jongeren laten zich minder makkelijk 
aanspreken 
Volwassenen spreken jongeren minder 
makkelijk aan  
Ontbreken van een pinautomaat en een 
supermarkt 
Ons kent ons, lastig om tussen te 
komen (meningen zijn hierover wel 
verdeeld) 

 
KANSEN 

 
Overleg tussen betrokkenen vor 
inrichting van het voetbalveld/ trapveld 
(spelregels afspreken) 
De doorstroom van woningen door 
nieuwbouw (kansen voor jongeren) 
Criminaliteit blijft laag door de sociale 
controle 

 
GROOTSTE RISICO’S 

 

Intolerantie over en weer met name 
tussen jeugd en nieuwe bewoners 
Politie is teveel op afstand, ook de 
wijkagent moet een vertrouwd figuur 
zijn  
 

 
Tijdens de gezamenlijke discussie wordt ingegaan op de resultaten. 
 
Arnold geeft aan dat de uitkomsten van beide groepen grote overeenkomsten vertonen, op 
details slechts verschillend.  
 
Er wordt gediscussieerd over het punt: voorlichting m.b.t alcohol en drugs. Met name de 
jongeren geven aan dat preventie en voorlichting van groot belang is maar dan moet wel de juiste 
leeftijdsgroep worden benaderd. Gedacht wordt aan de groepen 7 en 8 van de basisschool. 
Jongeren van de leeftijdsgroep boven de basisschool weten over het algemeen voldoende is de 
stelling. Internet en ook de scholen voor voortgezet onderwijs voorzien hierin in de behoefte.  
De basisschool (de Kromme Draai) gaat in 2008 met dit thema aan de slag hetgeen als een goede 
ontwikkeling wordt gezien door de jongeren.  
 
Er bestaat een zeer hechte band onder de jongeren, met spreekt elkaar onderling  aan op 
verantwoordelijkheden. Alle aanwezig geven aan dat juist dit zeer belangrijk is. Het is een groot 
pluspunt van de kern Ammerstol.  
 
De jongeren willen graag in overleg met de mensen uit de omgeving die overlast ondervinden van 
hun gedrag. De jongerenwerker en de wijkagent hebben hierover reeds overlegd. Afgesproken 
wordt dat een vertegenwoordiging van jongeren zal aanschuiven bij dat overleg. De 
jongerenwerker neemt hiertoe het initiatief.  
 
De jongeren geven de tip mee om het gebouw van jeugdsoos Klup ’72 meer te gebruiken als het 
gaat om het verspreiden van informatie. Nieuws dat daar terecht komt vindt zeker z’n weg.  



 
De wethouder geeft aan dat met een positief gevoel teruggekeken zal worden op deze avond. De 
inbreng van de aanwezigen is prima geweest. 
 
Er komt zeker een vervolg !!!  
======================================================== 
Er is een schriftelijke reactie binnengekomen bij de gemeente naar aanleiding van de uitnodiging 
om mee te doen/mee te praten over het jeugdbeleid in Ammerstol.. Hieronder de belangrijkste 
onderdelen van die berichten: 
 
Bericht  

Wat zijn de sterke punten als het gaat om jeugdbeleid in de kern Ammerstol? 
Jongeren zijn goed aanspreekbaar om over problematieken te praten 
 
Wat zijn juist de zwakke kanten hiervan? 
Jongerenbeleid is niet zichtbaar 
Het is niet duidelijk wat de jongerenwerker kan/mag doen voor de jeugd  
 
Waar liggen de kansen op dit gebied in de kern Ammerstol? 
Inspelen op het groepsgevoel 
Jongerenwerk meer inzetten, bijvoorbeeld tijdens activiteiten in de klup  
Ouders erbij betrekken/Ouderavonden 
 
Wat zijn de grootste risico’s waardoor het mis kan gaan? 
Alcoholgebruik van jongeren (leeftijd) 
Overmatig alcoholgebruik (hoeveelheid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


