Lokale jeugd
De jeugd heeft de toekomst. De G1000 Burgertop Gemert-Bakel concludeert dat de
betrokkenheid van de lokale jeugd vergroot moet worden.
1. Hoe kan Gemert-Bakel de betrokkenheid van de jeugd vergroten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (63%) op vraag 2. Hoe kan Gemert-Bakel de betrokkenheid van de
jeugd vergroten? is: " Bied de jeugd ondersteuning als ze iets willen organiseren".

Anders, namelijk:











Blijven investeren in voorzieningen zoals de Bunker.
De Bunker zou meer (financieel) ondersteund moeten worden omdat deze organisatie veel kan
betekenen voor jeugd, zowel om hen bezig te houden als hen te ondersteunen in hun
ontwikkeling.
Dit is natuurlijk een open deur! Hiervoor was echt geen burgertje nodig.
Door De Bunker de ruimte te geven om zich op de groep zestien min tieners te richten
G1000 op middelbare scholen
Het plaatselijke jongerencentrum de ondersteuning bieden die ze vragen om optimaal te kunnen
functioneren
Informeer de jonge jeugd bv via school dat als ze goede ideeën hebben dat ze dat dan ook aan
de gemeente mogen melden. waarom is er bv maar 1 halfpipe en wordt die steeds verplaatst, zo
pak je steeds iets van de jeugd af en voelen ze zich onbelangrijk
Laat ze ook online hun mening geven
Nodig de jeugd uit op het gemeentehuis en maak ze langszaamaan bewust van de positie en de
taken van de gemeente. Icm een eventuele jeugdgemeenteraad.
Op welke gebied moet betrokkenheid vergroot worden? Vraag is voor mij te vaag Tip voor de
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volgende keer: de vraag meer/duidelijker toelichten..
Organiseer in openbare gelegenheden ontmoetingen tussen jong en oud.
Stimuleer de jeugd om een jeugdraad op te richten
Verschillende groepen mensen verbinden en laten samenwerken o.a. op gebied van
duurzaamheid, behoud historie en cultuur, verbetering ondernemersklimaat
Zoek ze op en praat met ze
Zorg ervoor dat jeugd niet naar andere steden/dorpen trekt i.v.m. (duur/beperkt)
woningaanbod!
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