Wijkplatform verslag 28 juni 2006
Themavergadering jeugd en jongerenbeleid
1. Opening
Welkom aan allen
Complimenten voor het wijkuitje van Paul Poolman, waarvoor applaus. Nellie
wil eventueel volgend jaar rijden, als ze slaagt voor de rijexamens. De agenda
wordt aangepast door punten 2,3 en 4 te verschuiven voorbij punt 5 waardoor
het hoofdthema van de avond alle voorrang krijgt. Dit heeft de instemming van
de vergadering, agenda hierbij vastgesteld. Er volgt een kort rondje
kennismaken.
5. De voorzitter geeft het woord aan de eerste inleider van de themaavond,
mevrouw Monique G. die ook een aantal punten voor deze avond heeft
voorbereid. -[1]- Monique geeft een toelichting op de stuurgroep
Riethorsterstraat. Opgericht en actief sinds augustus 2005 met 9 bewoners in
één van de leukste wijken van Arnhem. Van deze stuurgroep zijn aanwezig
meester Drost, mevrouw van Kleef en zijzelf. Sinds de oprichting zijn
veranderingen merkbaar door mensen elkaar vaker groeten op straat en men
heeft elkaar leren kennen tijdens het straatontbijt op 7 september 2005. Op 1
januari is een veegactie gehouden en er zijn sponsors gevonden om de
letterlijk de straat op te fleuren. De boomspiegels hebben hekjes gekregen en
de grijsbouw is voorzien van bloembakken. Van belang voor de leeftijdsgroep
van 12 tot 18 jaar is een eigen plek in de wijk. Er is geen plek in de wijk als
voorziening voor de jongeren. De stuurgroep ging in gesprek met de jongeren.
Het woord is aan Asja Buunen, vertegenwoordiger van de jongeren. -[2.]- Asja
geeft aan dat Monique de problematiek goed heeft samengevat. Paul Poolman
staat volledig achter hetgeen Monique heeft verwoord. De voorzitter
concludeerd dat er onvrede bestaat, kort gezegd, waarom kan in andere wijken
wel, wat in onze wijk niet kan? Jongeren worden weggestuurd, hoe komt dat,
wie doet dat. En, niet onbelangrijk, wie gaat er betalen voor de neergelegde
wens. Het woord is nu aan mevrouw Anja van Kleef van de stuurgroep.
Sommige mensen vereenzamen. Sommigen kunnen niet deelnemen aan de
sport. Alete staat met vrienden voor ’t eigen huis en wordt door de politie
weggestuurd. Bij Aletta mag de jeugd dan nog wel naar binnen. Maar bij veel
andere ouders is daar geen ruimte voor. Negen van de tien keer is dat
onrechtvaardig. Er is controle, ze rijden sowieso langs. Alie, wat willen we op
die plek? Alie zegt dat ze tafelvoetbal wil, bijvoorbeeld een goedkope van de
Aldi. Anja wil verdergaan met Asja (Alie verlaat de vergadering). Asja vertelt dat
er vaak met vrienden op de kamer wordt gezeten. Asja ziet het zitten om
zonder ouders te zijn, want anders ben je niet helemaal vrij. Een plek waar je
jezelf kan zijn. Er is al okee als je er kan zijn, droog, warm enzo. En
tafelvoetbal. Zomers is het anders dan ’s winters. Een plek zorgt voor minder
overlast. Asja kijkt nu veel TV en is vaak niet thuis. Willem 1 is weer zo ver
weg. Het warm en droog zitten is een bindende factor. Reinout valt bij:
voetballen en muziek maken, dat is de wens. Laure, naast Asja, wil graag gitaar
spelen en muziek oefenen. Asja benadrukt de creativiteit, die naar buiten te
laten komen. Anja denkt ook aan feesten, themafeesten. Wat opvalt om mee te
werke: er is ook bereidheid tot zelfhulp met verven. Er is geen bezwaar tegen
een tiener- en/of jongerenwerker. De jongen naast Lars (Wout of Thomas?)

vind dat op het Arcadeplein een paar bankjes moeten komen. Monique geeft
aan dat het bij de gemeenteis neergelegd. Hariie geeft aan dat dit mogelijk is.
Monique zegt dat de potentie om verantwoordelijkheid te te dragen kan worden
ontwikkeld.
Lars, die ‘hierachter’ woont (op Het Nieuwe Land, EB) noemt de speeltuin voor
peuterspeelzaal de lapjeskat. En de mensen van het theater hebben last van
het voetballen. Aletta vraagt naar de voorwaarden voor een plek. Reinout gaat
daarop verder door te noemen: welke tijd, welk aantal mensen en welke plek.
Het gaat om een plek aan de andere kant van de Lombardsteeg. Het gaat om
de tijdstippen zondagmiddag, vijdag, zaterdagavond, woensdagmiddag van 3
tot 6 ofzo. Een filmclub en dergelijke, dat was er vroeger.
De voorzitter vraagt of de punten nu in beeld zijn. Ja, antwoord daarop Anja.
Aletta vraagt opnieuw naar de condities en Marcel geeft aan dat we die vraag
even onthouden. Paul Poolman is blij met de inbreng. Hij vraagt hoe wij als
wijkplatform hier mee verder kunnen, wat de bedoeling is en gaan we verder
met wat nog ter tafel komt? Paul heeft daarna namelijk nog een voorstel. Het
woord is nu aan de derde inspreker van de avond, Frank Reinders namens de
politie. -[3]- Het gaat even om de toerbeurt, meneer Drost eerst? Frank heeft
van Manon en Henk e.e.a. overgenomen. Er is een gesprek geweest met de
bewoners. Er zijn meerdere bewoners verhuisd vanwege de problematiek. De
relatie met de stuurgroep was perfect. Overlast, vernielingen gingen direct met
een korte lijn naar de politie. Er gebeurden zaken die echt niet konden. Manon
heeft destijds een project geschreven. De politie spreekt mensen aan op grond
van meldingen. Jeugd, geluid, en vuiloverlast. Toen Frank begon miste hij het
tienerwerk. Hij sprak daarover met Manon en Henk, Mo weet daar ook van, en
sprak ook met de Arcade en mensen van het Oude en Nieuwe Land. De wijk
heeft weinig plek. Thialf is open van 10 tot half zes en jongeren worden niet
toegelaten (alleen kinderen). Nico Verrips en Hand=s van de Brink zeggen dat
daar geen probleem mee is. Open voor bloq is okee. Er wordt aangegeven dat
er een werker bij moet, of via het sportbedrijf. Maar geen sprake van vrije
toestanden ’s avonds. Frank geeft aan dat de Hugo de Grootstraat ook een rol
speelt. Hans van den Brink gaf aan dat een jeugdhonk aldaar no-go is. Frank
noemt verder het Arcadepleinwaar de jeugd van 12 tot 18 jaar met de bal gaat
knallen, dat gaat niet goed met kleine kinderen. Hij krijgt dan boze vaders op
het spreekuur. Asja vind het niet eerlijk, ze zegt dat er ouders zijn van kleine
kinderen op een fietsje die klagen, maar onze ouders klagen niet op de eigen
kamer TV moeten kijken. Frank vervolgt: voetballen geeft klachten. Wat is de
klacht als er geen voetbal is? Gepraat op straat, geroep. Ook meldingen van
02.00 uur ’s nachts voetbal. Kapot getrapte planten. Er zijn mensen vertrokken
vanwege de overlast. Het is jammer dat VolksHuisVesting vanavond niet
aanwezig is. Er is ontruimd ook vanwege huurachterstand. Karen merkt op:
mensen zeuren niet om te zeuren, de tijden zijn niet normaal, het recht van
klagen moet er zijn. Asja zegt dat er geen oplossing komt van beide kanten.
Monique zegt uit eigen ervaring dat als er ineens met 10 of 15 jongeren het
groepje buiten is, dan is het ook voor haar een probleem. De situatie om
“vriendjes” mee te nemen naar een plek onderdak ontbreekt.
Het woord is aan de heer Drost. -[4]- Ook de heer Drost spreekt namens de
bewoners en de stuurgroep. Er bestaat bij de jonge mensen behoefte aan een
onderdak en zonodig jeugdwerkleiding. Hij heeft respect getoond en terug
ontvangen. Een plaats van samenkomst verdient warme aanbeveling. De

stuurgroep heeft geen menskracht en kundigheid. Hij vertrouwt erop dat een
activiteit wordt ontplooid met positief resultaat. Er is geen reactie van de jeugd.
Alleen Asja en de gitaardame (Laure) zijn nog aanwezig van de jonge mensen.
De andere jongeren hebben de vergadering verlaten.
Het woord is aan Hans van den Brink, maar daar hij wegens omstandigheden is
verhinderd wordt hij vervangen door Reinout. Hij is bestuurslid van de Stichting
Thialf. Het woord aan Reinout: -[5]- Het buurthuis heeft de functie van buurthuis
verloren. Het beleid is verschoven. De jeugd verdient een kans om op concept
30 man bijeen te houden, dat zegt Reinout namens Hans van den Brink. Het
aantal tieners groeit. Paul Poolman vraagt of we in een volgende vergadering
speciaal aandacht moeten geven aan de vertegenwoordiging van de jongeren.
Egbert reageert dat dit in theorie mooier lijkt dan de werkelijkheid laat zien. De
jeugd heeft meestal geen zitvlees en is ook wisselend van belangstelling,
steeds op zoek en gevoelig voor nuances. Zijn eigen zoon Jelle was een tijd op
de filmclub, maar die haakte zomaar halverwege af. Iets anders was ineens
meer interessant.
Het woord is aan René Pillen. -[6]- Een prachtige wijk met een groyte
zelfwerkzaamheid. Er is een ontstijgende werking in het Spijkerkwartier, maar
er is daardoor ook minder professionele ondersteuning. Het gaat hier nu om de
plek. We zijn hier in het wijkcentrum. De buurtfunctie van de Lommerd gaan we
opnieuw onderzoeken. Het is “jullie buurthuis”. Wie is verantwoordelijk. Dat zijn
wij samen. Waar Rijnstad terugtreedt zijn de ouders, het wijkplatform als
belangenvertegenwoordiger van de ouders/bewoners dus samen stapsgewijs
tot invulling komen. Begeleiding door Rijnstad is mogelijk. René denkt dat het
probleem van de plek oplosbaar is. Reinout reageert: de directeur van Rijnstad
mevrouw Luciënne van de Brand is uitgenodigd. Ze stuurt haar beste mensen.
Het Broek, het Spijkerkwartier, Presikhaaf. De heer Visser, wat voegt hij daar
als jongerenwerker inhoudelijk aan toe? Wat houdt het jongerenwerk in? Wat
zijn de valkuilen? Er zijn 3 soorten. De grootste is een jongerencentrum met
een groot budget zoals Mixta in Klarendal en Push in Presikhaaf. Dan heb je
het beheer van de Hommel en de Bus in de Laar. Jongeren van 14 to 16 jaar.
Er is veel ondersteuning van de jongeren zelf. Reinout vraagt of de
openingstijden van 14.00 tot 23.00 uur zijn. Nee, is het antwoord van de heer
Visser. Dat is afhankelijk van de problematiek in de wijk. Dat grote is voor het
Spijkerkwartier niet mogelijk. Wel kan zoals bij “De Bus” iets gedraaid worden
door vrijwilligers en een beroepskracht voor 24h/week. Het
wereldkampioenschap voetballen is aanstaande en zie: de jeugd schaft heel
zelfstandig versiering aan. Asja vraagt waarom Presikhaaf en het Broek wel
een jongerencentrum hebben en hier niet. Daarop komt geen duidelijk
antwoord, maar opgemerkt wordt dat Willem1 veel capaciteit heeft en ook geld.
René waarschuwt voor het afglijden naar drugs, niet meer naar school. Daar
zijn wijk waar de leefbaarheid minder is. Het welzijnsniveau is lager. Daar wordt
zwaar ingezet. Broek en Malburgen, Spijkerkwartier en Elderveld, de Laar
West, waar koophuizen zijn, daar zijn ook wijkcentra. Monique zegt dat inzicht
ontbreekt in de nota jeugd en jongerenwerk. De statistieken ziet ze in de nota
niet terug. Bij ons is de overlast en de dreiging het hoogst van alles zegt
Monique.
Reinout vraagt wat het voorstelt en hoe je dan zoiets kunt financieren.

Anne Baten zegt: stel dat er ruimte beschikbaar komt in de Lommerd, is dat
dan okee? Nee, zegt Asja, we hebben als het ware ook “zwemles” nodig. Anja
zegt dat de tussenpersoon een neutrale persoon moet zijn. Monique noemt een
begeleidingsplan. Het zijn jongeren van verschillend pluimage. Monique wil
graag dat de jongeren de kans krijgen die ze nodig hebben.
Het woord is aan de politiek. -[7]- Paul Verhaere van de VVD staat symphatiek
tegenover het initiatief en is benieuwd naar de visie van de wethouder. Hij vindt
dat de gemeente de ontwikkeling zou moeten steunen. Anne Baten van de SP
staat eveneens symphatiek tegenover het probleem en ze vindt dat dit
probleem verder ontwikkeld moet worden in een idee om dit op te lossen.
Debby Kok van de PvdA hecht veel waarde aan het jongerenwerk en hecht ook
aan de cijfers uit de nota. Het woord is tenslotte aan de wethouder Willem
Hoeffnagel. -[8]- De wethouder concludeert twee elementen: een probleem en
een wens. Het schoolplein, het afspreken van regels, bijvoorbeeld tot 1 uur ’s
avonds. Er zijn mensen verhuist! Er zijn nu nieuwe mensen. Dan de wens, die
lijkt vervulbaar, als ook uit het wijkbudget bijgedragen wordt. Een paar
maanden voor de start van het college is de nota aangenomen. Er is beperkt
budget en dat is nodig voor de echte probleemwijken met grote aantallen
jongeren. Reinout zegt dat de schaarste ons heeft geïsoleerd. De SP voelt zich
aangesproken door de “politieke” vingerwijzing. Hulp van de startfase als derde
punt. Budget voor jongerenwerk is er niet. Chris Zeevenhooven noemt
Amsterdam, een plein en een klok. Hij wil aansluiten bij de opmerking van
René, het onderzoek, de mogelijkheden voor zelfbeheer en
verantwoordelijkheid – en op basis daarvan een besluit nemen. Kortom knip het
op in delen. Willem geeft aan dat de bezuinigingen ook komen uit de
rijksbijdragen. Yvonne merkt op dat het probleem steeds meer neerkomt op de
schouders van de vrijwilligers. Reinout duidt op de ontwikkeling van de wijk in
de laatste jaren, de uren van Mo en het beroep op de vrijwilligers.
Karen gelooft in een down-to-earth oplossing voor deze groep. Jonerenwerker
de heer Visser zegt dat jongeren support moeten hebben, Spectrum geeft daar
cursussen voor. René vult daarop aan: ouder willen weten wat de afspraken
zijn, wat de mores is in het centrum / wijkcentrum.
De heer Drost reageert hierbij dat de ouders op de achtergrond zijn geraakt in
de discussie. Er zijn veel ouders met kinderen uit gescheiden gezinnen. De
kinderen hebben dan in feite geen thuis. Op de ondersteuning van de ouders
hoef je dan niet zo veel te rekenen. De stuurgroep heeft geen menskracht. Hij
pleit voor voldoende jeugdwerkleiding.
Er wordt gevraagd naar de bereidheid om een ruimte beschikbaar te krijgen
vanuit Rijnstad, maar René geeft aan dat die ruimte voor budget er niet is voor
jeugd en jongerenwerk. Chris geeft na deze voorzet van René aan dat de
gemeente bezig is met een plan voor het plein.
Anja vraagt zich af wat we moeten doen als het dreigt in te storten! Willem geeft
aan dat we moeten nadenken wat we moeten doen als het dreigt te lukken.
Marcel concludeert dat het daarmee de wens is om het idee van leven op peil
te brengen en te houden.
Anne Baten vraagt naar het idee van de voetbalkooi achter Musis Sacrum.
Reinout zegt dat dit een schuivend speerpuntprobleem is geweest van West
naar Oost. De kooi is gerealiseerd nabij de Vospoort. Paul Poolman wil een
aanvulling geven op de ondersteuning. Als suggestie geeft hij aan dat er na
twee of drie maanden nog eens gekeken moet worden hoe het loopt en wat de

eventuele knelpunten zijn, dus een evaluatiemoment inbouwen. Mo
waarschuwt voor de tijdsdruk als risico-element.
René noemt nogmaals de buurtfunctie van de Lommerd, hij denkt aan een
bewonersonderzoek, een enquete. Hij vraagt om hulp bij de opzet van de
vragen. Yvonne zal dit inventariseren. Er komen twee panels, één voor vragen
richting de wijk en één voor vragen richting de Lommerd. Reinout noemt
professionele support voor €86,- per uur. Yvonne zegt dat het aardig zou zijn
als het enquete geweld zou kunnen worden gekoppeld met de bronmethodiek.
Er komt een afspraak in de maand juli met René over de planning. Yvonne
geeft aan dat Chris dit liever los ziet van de bronmethodiek. Yvonne, Chris en
Anja geven zich op voor het panel. Egbert kijkt of hij een oproep kan plaatsen
op de website.
Hiermee is agendapunt 5 afgerond en vertrekken verschillende speciale gasten
met dank voor hun bijdrage aan de discussie.
2. Notulen van 10 mei 2006.
Op deze notulen zijn geen op of aanmerkingen, waarmee deze zijn
goedgekeurd.
3. De postlijst
Egbert beantwoord naar tevredenheid een vraag over de petitie.
4. Mededelingen van de wijkmanager
De wijkmanager geeft aan dat er veel zelf gedaan moet worden. Hij zal
verbinden daar waar het nodig is. Dat zal gaan in overleg met het dagelijks
bestuur. De voorzitter geeft aan dat dan de aanwezigheid van de wijkmanager
op prijs gesteld zal worden tijdens de bespreking van de agenda in de
agendacommssie. In de optiek van Chris zijn wij het wijkbestuur. Hij heeft het
idee te willen toevoegen. Yvonne noteert op de actielijst een te maken afspraak
met de kerngroep en de wijkmanager.
Harrie maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat hij met de
werkgroep Spoorhoek in gesprek is over de ontwikkeling van een speelplek,
alsook met de wekgroep Riethorsterstraat over speeltoestellen en
speelplekken.
6. Bijzondere agendapunten en behandeling budgetaanvraag.
- de aanvraag voor het hekwerk aan de Hendrikstraat bij de nieuwbouw van
Vitalis. Vijf jaar terug zou het idee vanzelf een hek zijn. De tuinen zijn nu een
ratjetoe. Vitalis is niet erg happig een hek te betalen. Dit jaar is er een nieuwe
poging. Men wil een ontwerp voor het hek zoals bij de buren. Het pakhuis heeft
zo’n hek. De kosten zijn €3200,- het idee is 50/50 voor de wijk en de
woningbouwvereniging. De aanvraag wordt in stemming gebracht. Er zijn vijf
stemmen voor het idee 1600 Vitalis, 800 wijk, 800 bewoners. Voorstel
aangenomen.
- 2. Daterend van 30 mei, een aanvraag €900 voor het wijkfeest van 16+17
september, aangenomen met vijf stemmen voor.

- 3. Een subsidieverzoek €1000 van de wijkkrant, waarvan eenmalig voor
€550,- en daarboven jaarlijks extra €450,- op de vaste kosten. Voorstel
aangenomen, hoewel….
Reinout en Chris hebben een verschil van inzicht. Chris zegt dat er een apart
budget is voor de wijkkrant, dit budget is nooit geïndexeerd. Chris wil dat alle
geld voor het wijkplatform op één rekening komt. Hij zoekt een en ander uit. De
situatie voor 2007 zoekt hij ook uit. De politiek zou met een nieuw voorstel voor
verdeling moeten komen voor de wijkbudgetten. Er komt een nieuw
raadsbesluit.
Resumerend, er is een ja voor de €1000,- en de rest hangt af van de politiek.
7. Vaststellen van de vergaderdata voor het najaar 2006
De data zijn akkoord behalve 20 september, dat wordt nu 6 september. Dus we
noteren: 6 september, 1 november en 13 december, telkens om 19.30 in de
grote vergaderzaal van de Lommerd.
8. Afronding, conclusies en sluiting
Hartelijk dank aan aller inbreng.

