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G1000 Jeugd
De jeugd is toekomst, zoals de Gemeente Heusden zelf al aangeeft. Helaas is er, in de ogen van de bewoners op de
Vliedberg, maar erg weinig gedaan voor de jeugd. De voorzieningen voor de jeugd zijn de afgelopen jaren enkel
afgebroken en/of afgenomen. De volgende zaken lopen de bewoners van Vliedberg het meest tegenaan:
•
•

Slecht onderhouden speeltuinen voor de jonge jeugd
Geen locaties voor oudere jeugd (daardoor hangjeugd)

Welke oplossingen willen wij graag aandragen voor vliedberg?
1. Er moet een Jongeren Succes Centrum komen voor de jeugd,
waarbij zij met begeleiding een eigen plek krijgen om op hun eigen manier te groeien en te ontwikkelen
en een sociaal netwerk kunnen opbouwen en uitbreiden. Dit moet een gebouw / faciliteit zijn met een
speellocatie die gepast is voor deze doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan buitenfitness toestellen, Cruyff
Court/Krajicek playgrounds, Urban sports (BMX, Freerunning, Pumptrack, Bootcamp, Skateboard etc)

2. Er moet meer geïnvesteerd worden in jeugdwerkers,
in combinatie met sportcoaches en cultuurcoach in de wijken. Momenteel zijn deze er te weinig binnen
de gehele gemeente waardoor fantastische plannen, zoals het 21st Century Skills project, niet door
konden gaan. We laten hiermee onze jeugd in de steek. De begeleiders creëren sociale controle, een
veilige omgeving op straat en signaleren problemen op tijd zodat erger voorkomen kan worden. Zij
dragen direct bij aan de groei en ontwikkeling van de jeugd.

3. Cruiff court/Kraijcek playground
zijn openbare kleine “voetbal”veldjes. Waar de jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten en
samenspelen, oefenplek om te sporten. Ze werken intensief samen met Coaches, overheid, corporaties,
scholen, sport voetvalverenigingen, en wijken voor het realiseren van de doelen.

4. Urban sport locatie,
is een verzamel naam voor sport- en beweegactiviteiten waarbij je vaardigheden laat zien in de
bebouwde omgeving, Denk aan springen van obstakel naar obstakel, of het uitvoeren van truukjes met
fiets, step of skateboard. Ook zijn er straatvarianten van volkssport zoals Street football maar ook
stromingen binnen muziek, dans, en kunst. Urban Culture is de verzamelnaam van verschillende unieke,
creatieve uitingsvormen van jonge mensen.

5. Sport- Cultuur pas voor alle jeugd.
Is een makkelijke, laagdrempelige, snelle en veilige manier om deelnemers in te schrijven voor lokale
activiteiten. Een sportpas is de kaart voor sport en bewegen.
Cultuur brengt vraag en aanbod bij elkaar voor muziek, dans en kunst.

Wat zijn de voordelen voor de gemeente om deze ideeën uit te voeren?
1. Duurzame investering in de jeugd: kinderen zijn weerbaar en staan midden in de maatschappij.
2. Terugbrengen van problematiek binnen de jeugd zoals drank en drugs.
3. Een veilige wijk waarbij de inzet van boa’s en toezicht terug kan worden geschroefd.
4. Een leefbare wijk waar minder publieke ruimten vernield en/of beklad worden.
5. Minder kosten in toezicht, reparaties en schoonmaak.

Bijlage
1. Realisatie Jongeren Succes Centrum:
Om een jongerenruimte optimaal tot zijn kracht te brengen zijn voor de jongerenruimte zelf en daarbuiten 2
fulltime jongerenwerkers nodig.
2x 36 uur.

2. Wat gaan deze jongerenwerkers precies doen?
- Preventief/educatief programma opstellen voor jeugd.
- Een veilige locatie voor jeugd creëren, waar zij zich welkom voelen.
- Focussen op talentonwikkeling.
- Present zijn in en omgeving van de jongerenruimte/Cruyff Court/ Vlijmen.
- In gesprek met jongeren om hun wensen op te halen.
- Het creëren van rolmodellen in de buurt, waar de jongere jongeren naar op kunnen kijken.
- Voorbereidingen op 18+
- Focussen op de sociale cohesie in de wijk en veiligheid.
- Organiseren van activiteiten aan de hand van de wensen van de jongeren in diverse
leeftijdscategorieën met rolmodellen.
- Persoonlijke begeleiding aan jongeren.
- Jongeren in hun kracht zetten.
- Perspectief aanbieden voor jeugd.

3. Extra buurtsportwerkers voor de activiteiten rond om het Cruyff Court:
Waarom hebben we extra 2 buurtsportwerkers nodig op het Cruyff Court? (2x 36 uur)
-

Meer jongeren regulier laten sporten op het Cruyff Court.
Ervoor zorgen dat de jongeren gezamenlijk sportief sporten.
Meer activiteiten aanbod voor jeugd, zodat meer jongeren buiten komen en we nieuwe jongeren
leren kennen.
Talentontwikkeling.
Jongeren in aanraking brengen met de Cruyff Foundation, zodat zij op landelijk niveau ook meedoen.
6 vs 6 kampioenschappen organiseren in Heusden.
Jongeren in contact laten komen met diverse sporten.
Zinvolle dagbesteding bieden aan jongeren.
Kinderen/jongeren die geen genoeg financiële middelen hebben via jeugdsport fonds aanmelden
bij sportverenigingen

4. De benodigde taken van de cultuurcoach.
Om de jeugd in Vlijmen een breder perspectief te kunnen bieden, hebben we ook 1 cultuurcoach nodig met
minimaal 24 uur.
-

Het organiseren van Urban Sports
Kinderen op basisscholen in contact brengen met diverse culturen.
Inzetten op talentontwikkeling.
Nieuwe Urban Sports onder de aandacht brengen bij kinderen/jongeren
Samenwerken met jongerenwerk/buurtsportwerk.
Aanbod creëren voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Schooltijd met vrijetijd verbinden.
Jongeren in contact brengen met kunst en cultuur.

