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Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Naar aanleiding van signalen uit ons jongerenpanel en onze sociale omgeving hebben wij ons in de
afgelopen periode verdiept in de uitgaansmogelijkheden voor minderjarige jongeren in de gemeente
Barneveld. Ook de sluiting van Club Move was hiervoor een belangrijke aanleiding. Wij zijn, als
Jongerenraad Barneveld, tot de overtuiging gekomen dat een kroeg of club voor minderjarigen een
verrijking zou zijn voor de Barneveldse jongeren in het algemeen en minderjarige jongeren specifiek.
In deze brief lichten we dat verder toe.
De gemeente Barneveld stelde in een artikel in de Barneveldse Krant van 18 januari 2019 dat de
gemeente de Jongerenraad uit zou nodigen voor een overleg om uitgaansmogelijkheden voor
zestien- en zeventienjarigen in de gemeente te bespreken. Na lang wachten besloten wij zelf contact
op te nemen en zijn we in gesprek gegaan met medewerkers van BeActive. Van daaruit hebben we
ons verder in het onderwerp verdiept.
Naar aanleiding van gesprekken met onze achterban, de teamleider en de jongerenwerkers van
BeActive hebben wij besloten om de mening van de jongeren binnen ons jongerenpanel te peilen,
bestaande uit meer dan 550 leden. Een recordaantal respondenten (240) vulde de enquête in. Dit
laat naar onze mening zien dat dit een erg belangrijke kwestie is voor jongeren. Meer dan 80% van
de respondenten staat positief tegenover een kroeg voor minderjarigen. Zonder teveel op de details
in te gaan blijkt uit de enquête heel duidelijk dat jongeren onder de achttien jaar in de gemeente
Barneveld willen uitgaan.
Dat kan nu niet en daar ziet de Jongerenraad een groot risico in. Op dit moment weten minderjarige
jongeren niet waar ze in hun weekend heen moeten. Nu is de oplossing voor veel jongeren zich thuis
verenigen, met als risico de vorming van een verlengde huiskamer of een keet, met alle gevolgen van
dien. Uit ons contact met jongeren zien wij hierin een duidelijke, stijgende trend. Wij zien dit als een
rechtstreeks gevolg van het gebrek aan een 18- uitgaansgelegenheid. Ook vinden wij het onwenselijk
wanneer jongeren zich verplaatsen naar uitgaansgelegenheden buiten de gemeente. Wij vinden dat
jongeren belangrijk zijn voor de gemeente en dat hen een prettige omgeving geboden moet worden.
Uitgaan is voor veel jongeren erg belangrijk en hoort daar dus bij.
U gaf na vragen van de fractie van Lokaal Belang aan dat Villa 29 een goed uitgaansalternatief kan
zijn voor Club Move. Echter, na een gesprek met de jongerenwerkers van Villa 29 zijn wij tot een
geheel andere conclusie gekomen. De jongerenwerkers stelden dat Villa 29 wel openstaat voor
evenementen op kleine schaal en incidentele basis, maar niet als vaste uitgaansgelegenheid voor
jongeren onder de achttien. Een ander probleem dat zich voordoet is dat veel jongeren zich jammer
genoeg niet aangetrokken voelen tot Villa 29. In de perceptie van veel jongeren heeft Villa 29 een
bepaalde status, die afschrikt om er heen te gaan. Het is uiterst lastig om dit te veranderen.

In het licht van bovenstaande adviseren wij u graag over de volgende twee punten:
1. Zet in op het realiseren van een uitgaansgelegenheid voor minderjarige jongeren in de
gemeente Barneveld. Wij zijn van mening dat u een inspanningsverplichting richting de
Barneveldse jongeren heeft, om Barneveld ook voor hen leuk, aantrekkelijk en levendig te
maken en te houden. Het overleg met de horecaondernemers, zou hiervan een startpunt
kunnen zijn. Verder kan de gemeente wellicht leren van succesvolle voorbeelden van
uitgaansgelegenheden in de regio waar ook minderjarigen welkom zijn, zoals Hent Uut’t
Zaand.
2. Neem een open houding aan tegenover bestaande en nieuwe uitgaansinitiatieven voor
jongeren in het algemeen en minderjarigen specifiek. Ondernemers die met ideeën komen
mogen niet worden afgeschrikt door een overheid die in risico’s en bedreigingen denkt, in
plaats van in kansen en mogelijkheden. Als we jongeren goede en passende
uitgaansgelegenheden willen bieden, hebben we ondernemers nodig die hier een eenmalige
(via bijvoorbeeld evenementen) of structurele (commerciële) invulling aan durven geven.
Het sluiten van de enige uitgaansgelegenheid in Barneveld waar minderjarigen wél welkom waren
heeft het alcoholgebruik onder minderjarigen niet doen verdwijnen, maar wel verplaatst. Wij zijn als
Jongerenraad vanzelfsprekend bereid om mee te denken en verwachten dat het College van B&W de
urgentie van deze kwestie inziet.
Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.
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