Handout Inspreken jeugdhonk Future
Goedenavond allemaal. Ik ben Michelle Cruz Reddering en ik ben Tanya Karoui. Wij zijn
hier namens de jeugd van jeugdhonk de Future. In de handout die u zojuist hebt gekregen
staat ons verhaal nogmaals beschreven, plus de uitkomsten van een enquete die wij
gehouden hebben onder de buurtbewoners en alternatieven voor een nieuwe locatie,
wanneer de Future gesloopt moet worden.
[Wat is er bereikt met de future?] In de loop van de jaren is gebleken dat het honk een
warme plek is voor ons. Als de thuissituatie wat slecht is of enigheid thuis is, kan je dit in
honk kwijt. Daar is altijd een luisterend oor. Van de begeleiders of van onze vrienden daar.
Doordat er de laatste tijd meer structuur en regels zijn gekomen, merk je heel goed dat er
meer rust is gekomen, maar ook een goede sfeer tussen ons allemaal. Er zijn diverse
projecten geweest, zoals stratentoernooi, de carnavalsoptocht en de straatspeeldag. Dit
alles versterkt de band in de groep, omdat je samenwerkt. Dit leidt tot zelfcorrectie tussen
de jeugd onder elkaar, omdat je meer tegen elkaar kunt en durft te zeggen. Ook is de
laatste tijd het contact met de omwonende bewoners verbeterd en zijn er zelfs
bijeenkomsten geweest tussen bewoners, gemeente en ons.
[Wij hebben ook zelf wat voorstellen] Wij hebben soms het gevoel dat wij niet serieus
genomen worden door bewoners en gemeente. Dit omdat er in verleden afspraken
gemaakt zijn, die niet altijd nagekomen worden. Wij nemen u serieus en willen u vragen
om ons ook als gelijken te behandelen. Hiermee bedoelen wij dat wij graag op de hoogte
gehouden worden van de ontwikkelingen, ook als er iets niet gerealiseerd kan worden.
Honk zorgt voor twee dagen minder overlast op woensdag en vrijdag. Op vrijdag is er vaak
na elf uur nog overlast tot de jongeren uitgaan. Ons voorstel is om op vrijdag een uur later
open te gaan en een uur later dicht. Dus van acht tot twaalf uur. Graag willen wij meer in
contact komen met bewoners, meer communicatie, bijvoorbeeld dorpsraad bijeenkomsten,
waar iedereen welkom is. Zo kunnen de bewoners onze gezichten herkennen en eerder
naar ons toe stappen. Hiermee willen wij de drempel verlagen voor bewoners om de jeugd
aan te spreken. We zullen het toch samen met elkaar moeten doen.
[Toekomstige locatie] Wij hebben ook nagedacht over de toekomst van jeugdhonk de
Future. In de toekomst moeten wij natuurlijk dit pand verlaten en daarom noemen wij
hieronder een aantal voorstellen voor een nieuwe locatie. Belangrijk om te benoemen is
dat de jeugd zeer bereid is om zelf de handen uit de mouwen te steken, niet alleen voor
het onderhouden van het pand, maar ook voor het regelen van de openstelling. Er zijn
bijvoorbeeld familieleden, buren of oudere vrienden van ons, die als vrijwilliger graag af en
toe een openstelling zouden willen bemannen. Wij zijn blij met ons honk en mocht er
gezocht gaan worden naar een nieuwe locatie, worden wij graag bij dit proces betrokken!
Dit is tegelijk ook het einde en wij willen u vrijdag 29 juni, vanaf zeven uur uitnodigen in het
honk voor de buurtbarbecue. Zodat u ook het honk kunt zien. Alle buurtbewoners zijn
hiervoor uitgenodigd en wij zouden het leuk vinden als u als raadslid ook langskomt.
SJOK-gebouw
Voordelen: dichtbij winkelcentrum, groot, toegankelijk, parkeerplek, speelterrein, meer
mogelijkheden voor activiteiten door meerdere ruimtes (bijv. kookavonden), als er iets is,
kan er in een afgesloten ruimte gepraat worden.
Nadelen: (nog) geen rookruimte aanwezig, minder overzicht, maar met bijv. twee lokalen
is dit overzicht er wel en kan hiermee een leuke ruimte gerealiseerd worden.
Wij zijn zeer bereid dit pand te delen met andere gebruikers, bijvoorbeeld Binding en
Gilde, in het kader van de kostenbesparing.

Rand RK-des
Nadelen: Er moet een nieuw pand komen, de jongere generatie vindt dit te ver van het
winkelcentrum, zij gaan dan toch bij het winkelcentrum staan.
Voordeel: uit de buurt bij huizen.
Proosdijhal
Voordelen: goed bereikbaar, makkelijk sportactiviteiten organiseren.
Nadeel: combinatie met bewoners/sporters.
Dorpshuis
Voordelen: goed bereikbaar, bestaand gebouw.
Nadeel: het is niet echt van ons zelf.
Voor- /nadeel: We zullen goede afspraken moeten maken met andere gebruikers om
conflicten te voorkomen.
Uitkomsten enquete onder buurtbewoners
Er zijn 40 enquêtes uitgedeeld, hiervan hebben wij er 17 terug gekregen. Hieronder leest u
de vragen die gesteld zijn en de uitkomsten daarvan.
Ondervindt u overlast op de dagen dat de Future open is (woensdag/vrijdag)? Zo ja, waar
bestaat de overlast uit? Of heeft u juist minder overlast op deze dagen?
Vijftien bewoners geven aan geen overlast te ondervinden van de Future op de dagen dat
deze open is. Twee bewoners geven aan wel overlast te ondervinden. Deze bestaat uit
zwerfafval en geluidsoverlast bij vertrek vanaf Future.
Bent u van mening dat de overlast erger is op de dagen dat de Future niet open is?
De meeste mensen geven aan geen overlast te ondervinden, dus vinden ook niet dat de
overlast erger is op de dagen dat de Future niet open is. De mensen die wel overlast
ondervinden, ervaren deze erger als de Future niet open is.
Het jeugd honk heeft na opening voor overlast gezorgd in de buurt, heeft u het idee dat dit
de laatste maanden afgenomen is?
Zeven bewoners geven aan dat de overlast van de Future afgenomen is in de afgelopen
maanden. De andere bewoners hadden eerder al geen overlast.
Heeft u zelf ideeën om de overlast te verminderen, bijv. een nieuwe locatie op het moment
dat de Future gesloten word?
Drie bewoners vinden de huidige locatie prima. Twee andere bewoners willen juist een
andere locatie, buiten een woonwijk, bijvoorbeeld aan de Wim Kandreef. Als laatste wordt
het realiseren van een kroeg in Kudelstaart genoemd en het goed contact blijven houden
met de bewoners.
Wij allen willen u heel erg bedanken voor het invullen van deze enquête. Bij deze willen wij
u ook uitnodigen op 29 Juni om 19.00 uur in de Future voor onze buurt barbecue. Zou u
dat op deze brief willen aangeven?
Vijf bewoners geven aan aanwezig te zullen zijn op de buurtbarbecue.

