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Betreft: Jongerennotitie 2018 Jongerenraad Roosendaal
Geachte (in)formateur,
Geachte leden van het (aankomende) college van B&W,
Geachte leden van de (aankomende) Gemeenteraad,
De verkiezingen zijn geweest en de uitslagen zijn bekend. Tijd om het college en de raad te
vormen die onze stad de komende vier jaar gaan besturen vanuit hun visie en opvattingen. Bij
die samenstellingen zouden wij als Jongerenraad Roosendaal graag nog een bijdrage leveren
aan het bepalen van de visie voor de komende vier jaar.
Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Het zijn de nieuwe
stemgerechtigden, het zijn de nieuwe werknemers, het zijn de nieuwe deelnemers aan de
lokale samenleving. Als gemeente moet ervoor gezorgd worden dat jongeren alle handvaten
krijgen om zichzelf te ontplooien als persoon en als lid van de samenleving. Hieronder volgen
een aantal zaken waar wij de raad en het college aanmoedigen om dat in hun visie en
besluitvorming mee te nemen.
1. Ontwikkeling van Roosendaal met studenten
Met de komst van een Associate Degree Academy van Avans en Hogeschool Zeeland en de
hybride leeromgeving van CIOS Goes zijn er voor de gemeente nieuwe kansen gekomen om
zich te profileren op de onderwijsmarkt. Zowel op mbo als op hbo niveau groeit de stad aan
bekendheid en dus aan studenten. Dat betekent ook dat er hierover al gedacht moet worden
aan de ontwikkelingen op de langere tijd, wanneer er meer en meer studenten naar onze stad
komen. Daarbij moet ook gekeken worden naar aansluiting van voorgezet naar
beroepsonderwijs en het waarborgen van het ‘juiste student op de juiste plek’ principe. Dit
laatste vooral ook kijkende naar de impact van het maken van een verkeerde studiekeuze.
De komst van de studenten zal op tal van vlakken verandering teweeg brengen. Denk hierbij aan
het gebruik van openbaar vervoer tussen station Roosendaal en onderwijslocatie(s), gebruik en
parkeren van fietsen (bij de nu al volle onoverdekte fietsenstalling), het zoeken naar een
studentenkamer/-woning, het op zoek gaan naar invulling van de vrije tijd binnen de horeca,
cultuur en sport, het zoeken naar een bijbaan en de bijdrage aan de samenleving. Het schooljaar
2018-2019 begint al met een influx van zo’n 275 studenten en kan de komende jaren makkelijk
groeien naar het tienvoudige daarvan.
De gemeente zal daarom in de besluitvorming ruimte moeten geven aan deze nieuwe groep
gebruikers in de samenleving. Niet alleen in oplossingen die op korte termijn gevonden moeten
worden, maar juist ook al kijken naar de oplossingen op de lange termijn.

Jongerenraad Roosendaal
Bloemenmarkt 12
4701 JB Roosendaal

www.jongroosendaal.nl
info@jongroosendaal.nl
084 877 57 17

2. Ontwikkelen van een evenementenklimaat voor jongeren
Roosendaal kent al heel wat evenementen die voor alle Roosendalers zijn. Dat is natuurlijk
heel fijn, maar dat betekent niet dat het ook alle doelgroepen aanspreekt. Vaak zijn het toch
evenementen die jongeren niet echt aanspreken en dat is jammer. Evenementen die er juist
voor jongeren waren zijn de afgelopen jaren weggetrokken door tal van oorzaken. We zouden
de gemeente daarom ook willen uitdagen om een klimaat te creëren waarbij
(jongeren)evenementenorganisaties de vrijheid krijgen om hun ideeën uit te voeren.

Bij het kijken naar en stimuleren van partijen die evenementen voor jongeren ontwikkelen dient
ook rekening gehouden te worden met het onderhouden en gereedmaken van locaties in de stad
die een evenement kunnen onderbrengen. Als partijen de gemeente benaderen om een
evenement voor jongeren te organiseren, zou de gemeente een open blik richting hen moeten
hebben en actief willen meedenken over een implementatie van het evenement. Kritisch
nadenken en niet zomaar akkoord op alles geven is natuurlijk altijd van belang, waarbij er niet op
voorhand al van een negatief advies wordt uitgegaan. Ondersteun qua regelgeving en financiën
en zie erop toe dat het Cultuurfonds en de subsidies vanuit het evenementenbudget niet
eenzijdig worden uitgekeerd aan evenementen die jongeren niet aanspreken.

3. Ontwikkeling van huisvestingklimaat voor jongeren
De gemeente wilt graag jongeren in de gemeente houden. Daar moet dan wel een
huisvestingsklimaat voor worden gerealiseerd. De gemeente doet dit natuurlijk niet alleen. Er
zal met particuliere en commerciële partners gepraat moeten worden, waar de gemeente wel
een duidelijke richting kan aangeven. Investeren in betaalbare huuropties is daarom ook een
verstandige keuze op de korte en lange termijn. De gemeente zou er goed aan doen om te
kijken of jongeren, of zij nu thuis of binnen jeugdzorg doorstromen naar zelfstandig wonen,
op een eerdere leeftijd al kunnen starten met het sparen van huurpunten om hun kansen op de
huurmarkt te vergroten.
Er zijn verschillende categorieën jongeren die rondkijken op de woningmarkt, zoals jongeren die
meer zoeken naar een studentenkamer, jongeren die zoeken naar zelfstandig wonen op kleine
schaal (studio/appartement) en jongeren die, eventueel samen, voor een starterswoning gaan.
Dit aanbod moet er dan ook zijn. Er wordt op het moment al goed aan gedaan om leegstaande
kantoren om te bouwen naar woningen. Uiteindelijk moet het wel gewaarborgd worden dat deze
woningen dan niet onbetaalbaar worden voor jongeren. Een student is het beste gebaat bij een
huurprijs tot 500 euro per maand, afgespiegeld aan de ruimte.
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4. Jongeren kunnen veilig opgroeien in Roosendaal
Jongeren dienen zichzelf te kunnen ontplooien in een fijne en veilige omgeving. Elke jongere
doet dit op zijn of haar eigen manier. Als gemeente moeten we er voor staan dat we de
mogelijkheden en kansen creëren voor zo’n jongere om dit ook te kunnen doen. Daarin
mogen we ook best sturend zijn, maar niet verbiedend. Verbiedend optreden werkt vaak
averechts bij jongeren. In samenwerking met organisaties, scholen en de gemeente moet een
klimaat van betrokkenheid en begrip worden gecreëerd onder jongeren en ouders op tal van
zaken.
Elke generatie jongeren wordt steeds vindingrijker om de grenzen van de wet/regels op te
zoeken en dat is in de basis ook niet erg. Het ontdekken van die grenzen en het kijken of je er net
buiten kunt stappen hoort bij opgroeien. De gemeente kan op het gebied van preventie en
voorlichting al veel bijdragen in de ontwikkeling van jongeren. We moeten er voor zorgen dat als
jongeren alcohol, sigaretten of joints willen gebruiken, zij dat op een veilige en (sociaal)
gecontroleerde plek kunnen doen. We moeten niet willen dat jongeren zich met ‘vage’ figuren
bezighouden midden in de nacht. Een veilige plek creëren is deel van de oplossing, alsmede het
voorlichten en begrip kweken bij jongeren en hun ouders over de gevolgen van het gebruik van
alcohol, tabak en drugs. Daarbuiten moet ook veiligheid in het brede spectrum goed bekeken
worden. Denk aan fietsveiligheid, cameratoezicht, etc.

Tot slot
Bovenstaande zijn een aantal zaken die van belang zijn. De jongerennotitie zou drie keer zo
uitgebreid kunnen zijn, maar dat zou voor nu iets teveel van het goede zijn. De Jongerenraad
is en zal altijd bereid zijn om mee te praten, denken en werken met gemeente, bedrijven,
organisaties en particulieren op het gebied van jongerenzaken. Dat deden we de afgelopen zes
jaar al en dat gaan we de komende jaren ook nog doen. Want samen maken we de wereld, in
het verleden, heden en de toekomst.
Hoogachtend,
Namens de Jongerenraad Roosendaal,
Björn Rommens
Voorzitter Jongerenraad Roosendaal

