Jongeren
Jongeren zijn belangrijk voor een gemeente. Zij zetten in de toekomst hun schouders onder het
wonen, werken en sporten binnen onze gemeente. Aandacht voor jongeren heeft prioriteit.

1 In welk jaar ben jij geboren?
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2 Wie behoren volgens jou tot de categorie
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3 Welk cijfer geef jij aan de gemeente Laarbeek
als het de aandacht voor de jongeren betreft?
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Gemeente staat erg open voor initiatieven die jongeren inbrengen. Niet alleen Wish maar ook
andere groepen zoals tienercentras enz Ook de jeugdgemeenteraad is een goed voorbeeld.
Ik ben geen jongere, dus vind dat ik dit eigenlijk niet kan beoordelen
Ik weet dat de gemeente minder subsidie krijgt, maar ze snappen er bar weinig van om met
verenigingen om te gaan !!
Kan goed dat er meer gedaan wordt, maar hoor er weinig over
Vind dat er weinig voor de jeugd wordt gedaan
voor de jeugd vanaf 16 is hier weinig te doen ze horen nergens bij en voor jeugd met een licht
verstandelijke beperking vallen overal buiten
Voor mijn leeftijd is er niks te doen
Zie of hoor zelden van Gemeente initiatief tbv jongeren
Ik heb geen idee, ben niet op de hoogte van initiatieven.
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4 Denk jij, dat de jongeren van Laarbeek
tevreden zijn over hun gemeente?
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Dat is afhankelijk om welk onderwerp het gaat.
Dat verschilt zoveel per jongere, hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Jongeren die van
het verenigingsleven houden hebben keuzes. Maar buiten de verenigingen is er heel weinig te
doen voor jongeren.
Er is niks te doen voor de jeugd van 15 t/m 18 jaar.. Zeker nu de leeftijdsgrens van alcohol naar
18 jaar is gegaan..
Gekeken naar mezelf ben ik wel tevreden, maar zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen
Ik denk dat de jongeren van alles willen wat ze niet voor elkaar krijgen. Lukt wel, zijn ze nog niet
tevreden en gaan verder met rotzooi trappen
Ik denk dat de jongeren zich niet bewust zijn van het belang van de gemeente, zij zijn met
andere dingen bezig
Ik denk dat jongeren onvoldoende de mogelijkheid hebben zich ook daadwerkelijk te vestigen
in de kern waar ze zijn opgegroeid, b.v. Aarle-Rixtel of Lieshout.
Ik ken niet genoeg jongeren in de gemeente om daar Dat geldt ook voor de vragen 13, 15 en
16.
Ik ken te weinig jongeren dus weet niet voldoende over wat heb bezighoudt binnen de
gemeente
jongeren klagen altijd dat er voor hun doelgroep `niets` te doen is.
jongeren zijn meestal niet tevreden ;)
Jongeren zijn niet vaak tevreden voor wat de Gemeente betreft .
Uit ervaring van jongeren om me heen hoor ik positieve geluiden.
Vanaf 16 jaar is er minder te doen voor de jongeren. Zeker nu de alcoholwet is ingetreden.
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5 Wat vind jij de belangrijkste voorziening voor jongeren in onze gemeente?













































Dat ze allemaal kunnen sporten.
&RG teens, scouting en de sportverenigingen
@RG-teens
Activiteiten en woningen
Activiteiten zoals Wish Outdoor
Afhankelijk van de leeftijdsgroep
Alle sport verenigingen
Alle verenigingen (vooral sport, muziek en dans) en tienerwerk De Boemerang
als ze maar niet op straat liggen
betaalbare woningen
bijeenkomstruimtes
Cendra – 3x
censra en andere jongerencentra
commanderijcollege en sportclubs
Dat ze hun plek hebben!
Dat ze ook een eigen plek krijgen voor activiteiten.
De 4 Tienerwerken
De boemerang
De cafés
De centra Boemerang, Cendra en &rgie
De initiatieven voor jongeren per dorp
De jongerencentra
De plekken waar jongeren samen komen, zoals OJA Cendra enz,
De sport en jeugd locaties
De sport verenigingen
De sportverenigingen
de tienerwerken
de verenigingen
Discoavonden yammas
div jeugdhonken
div.sportverenigingen
Diverse sportaccomedaties
Echte hangplek waar niemand last van heeft en waar de jongeren zichzelf kunnen zijn en plezier
kunnen maken
Een eigen home
Een eigen honk
Een extra ( liefst kunstgras) veld bij Sparta`25, het is de grootste club van Laarbeek en heeft
maar 4 speelvelden.
Een plaats waar ze onder begeleiding heen kunnen gaan
Eigen honken
Er is niet 1 belangrijkste voorziening: scholen, sportvoorzieningen zijn de meest belangrijke
Festivals
Geen is geen taak van de gemeente
Genoeg kroegen en verenigingen en er wordt veel georganiseerd
Groot aantal plaatsen om te sporten
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Hebben we die dan???
Het nieuwe jongerencentrum de Boemerang
Het tienerwerk
Het tienerwerk. Voor de oudere jeugd is hier volgens mij weinig te doen.
Het verenigingsleven, café`s en evenementen als Wish
Horeca
Ik denk die tent" bij het ontmoetingscentrum aan de Otterweg, ik weet zo even niet hoe dat
daar heet"
Ik ken alleen Kidsradio
Is er geen
Jeugd sous
Jeugdavonden
Jeugdcentra
jeugdcentrum
Jeugdhonk(en), skateramp
jeugdorgansatie bv energyteens
jeugdsoos
jongenrencentra
jongeren centra en activiteiten
jongerencentra en skate en speelvelden
jongerencentra zoals Cendra en OJA
jongerencentra zodat ze niet altijd op straat hangen
Jongerenclubs
jongerenorganisaties die goed geleid worden
Jongerenwerker
Kroegen
lokalen voor jongeren zoals cendra
Meer werk gelegenheid of vrijwilligerswerk laten doen dan zijn ze van de straat en heb je er
geen last van
mogelijkheden tot deelname verenigingen, maar ook voor de wat jongere jeugd de soos etc.
Oa, De Boemerang, Cenrd etc.
Oja
OJA
OJA aarle-rixtel
OJA open jongerencentrum Aarle-Rixtel
OJA, Cendra
ontmoetingsplek
Ontspanning en sport en spel
Openluchttheater Mariahout
Recreatie – 2x
redelijk
rg teens lieshout
scholen en verenigingen
scool en sport
skate park
skatebaan
sociale voorzieningen, scholen, sport en hangplaatsen
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sparta en wish
speeltuinen
Speelveldjes
Sport – 8x
sport & spel mogelijkheden
sport- en jeugdverenigingen
sport en recreatie
Sport en Tienerwerk
sport en uitgaancentra
Sport voorzieningen en mogelijkheid tot skating. En oja in ar.
sport, - 2x
sport, vrijetijdsbesteding
sportaccomodaties – 6x
sportclubs – 2x
Sportclubs en jongerenorganisaties
sportconplex en de diverse cafes
sporten
Sporten
Sporthal dn ekker
sporthallen etc.
Sportmogelijkheden
Sportverenigingen – 4x
sportverenigingen en kroegen
sportvoorziening – 2x
sportvoorzieningen – 4x
Sportzccomodaties
Starter woning, jongere woonruimte
starters woningen, carnaval voor de jeugd
Tiener Disco
tienercentra, eigen plek
tienercentras, maar ook sport en spelgelenheden voor hen. zoals skateramp, laagdrempelig
toeganglijk. voor jongeren onder de 18 is het belangrijk omdaar contacten mee te houden en
gelegenheden te creëren om samen te zijn.
tienerdisco
Tienergebouw
Tienerwerk – 3x
tienerwerk De boemerang
tienerwerk vierbinden
tienerwerk, sportclubs
Tienerwerken
Uitgaan bij thuis of het huukske
Uitgaan en sport
uitgaansgelegenheid
Uitgaansgelegenheid en feesten
Veel mogelijkheden om te sporten
Veel sportgelegenheden
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Verenigingen – 2x
verenigingen en horeca
Vermaak zodat ze niet op straat hoeven te hangen
voetballen
Voor de jongste groep: Boemerang
welke?
WiSH – 3x
WiSH Outdoor – 2x
wonen en recreatie
wonen, werken
Woningen
Yammas en sportkantines
Yammas, sportverenigingen
Zijn die er wel??
Zwembad de drie Essen

6 Welke voorziening voor jongeren ontbreekt volgens jou?
























Activiteiten
Als je kijkt naar Beek en Donk ontbreekt een jongerencentrum waar bandjes kunnen spelen
Beide
belangrijk is de jongeren te betrekken en vertrouwen te geven en niet óver` de jongeren
beslissen
betaalbare woningen
Betaalbare woonhuisvestiging voor starters
Binnenspeelplaatsen voor kleine kinderen, een leuke kinderboerderij, peuterdansen of andere
cursussen voor kleintjes. Acroyoga etc.
Bioscoop – 5x
Café of discotheek à la Axis
Contactgelegenheid
dance-avonden
Dat moet je de jongeren rechtstreeks vragen, niet aan mij. Ik zou het ook aan hen moeten
vragen. Misschien dat Mark Min het weet.
Disco
discotheek
Discotheek voor 16-17 jarigen en Bioscoop
Discotheek voor 18+
diversiteit aan horeca
een bioscoop of iets dergelijks
een duidelijk aanspreekpunt voor hen die in de problemen zitten.
een echte hangplek
Een Halm of een Kot, ouderen onder ons weten nog heel goed wat die voorzieningen
toentertijd voor de jongeren in beek en Donk voor hen betekenden "
een hangplek
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Een hangsoos waar ze altijd terecht kunnen
een honk"?"
een honk"?"
Een jongeren centrum voor jeugd van 15 t/m 18 jaar.. Waar ze samen kunnen komen zonder al
te veel toezicht.. of mensen die zich overal mee bemoeien
een leuke plek om uit te gaan
Een mooie theater/concertzaal
Een ontmoetingscentrum waar jongeren samen kunnen komen die niet direct betutteld wordt
of door mensen wordt gerund die totaal buiten de jongerencultuur staan
een orgaan om jonge werkzoekenden aan werk te helpen
Een plek waar de wat oudere jeugd bij elkaar kunnen komen, zodat er minder overlast in de
wijken is.
Een plek waar jongeren zich thuis voelen die anders op straat rondhangen
Een ruimte voor de jeugd tussen 16 en 20 jaar, waar zij samen kunnen zijn/komen
Een uitgaanscentra voor jongeren van 12 tot 18.
Een verantwoorde manier van uitgaan voor mensen met een beperking
Eigen honken
Er valt voor de jongeren hier nergens wat te beleven geef hun een plek waar ze naar toe
kunnen
evenementen
gezamelijke ontmoetings plek die leeft voor de jeugd tot 18 jaar
gezellige uitgaans gelegenheid
Gezellige uitgaansgelegenheid
gezelligheidsactiviteiten: bowlen, bioscoop etc.
goede combinatie uitgaan en entertainment
Goedkope huur woning
Groot skatepark
Hangplek – 2x
hangplekken
HANGPLEKKEN waar ze wel mogen staan/hangen.
Hockeyclub
Hockeyveld
huizen of aprtementen
Hulp bij vinden werk
iets om te doen/rond te hangen
iets voor 15-18 jarigen, n soort jeugdhonk
iets voor de jeugd van 15 jaar en ouder!
Iets voor de jongeren vanaf 17jaar
inspraak
J.o.p. Jongerren Ontmoetings Plek
jongerencentra
kunstgrasveld
meer aandacht voor druggebruik
meer speel/hang voorzieningen voor jongeren. Speeltuintjes voor kinderen genoeg maar ben je
ouder dan 12 dan is er weinig wat uitdaagt om buiten een vereniging om in beweging te komen
Mijn zoon zegt; een chillplek. (????)
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Niet perse een voorziening, maar wel regelmatiger iets organiseren voor heel de gemeente
(kwizutachtige dingen)
niets
officiële hangplekken waar de rommel iedere week wordt opgeruimd
ontmoetingsplaatsen
ontmoetingsplaats buiten voor jongeren
Op stap gaan
plaats waar ze samen kunnen komen en voor de rest van de gemeenschap geen probleem meer
vormen
popmuziek, dans, schrijven etc
Poppodium met gemeenschapsfunctie
recreatie
regelmatig bijeenkomsten waar de jeugd op een plezierige actuele zaken worden bijgebracht.
soortgelijke centra als endra en OJA met gelijke `open inloop` karakter, het `huiskamergevoel`
soos
sportvelden zijn verouderd en dienen vernieuwd en gemoderniseerd te worden
starterswoningen
Stedelijke voorzieningen
subsidie voor sportverenigingen om voor de minder bedeelde jeugd de kans te creeeren om
sportief bezig te zijn
Theater en bioscoop
theater/bioscoop
tienerdisco
Uitgaan – 3x
uitgaan tot 18
uitgaan v.a. 16 jaar
Uitgaans gelegenheid nu zeker met die belachelijke alcoholwet vanaf 18 jr.
Uitgaansgelegenheden – 2x
Uitgaansgelegenheid 15 tot 18 jaar
uitgaansgelegenheid-discotheek
uitgaansleven
Uitgaansleven mag meer gestimuleerd worden, is in mijn ogen toch een sociaal aspect waar je
snel connecties legt. En ik denk dat de mensen tussen 21-25 al meer gestimuleerd mogen
worden om te ondernemen.
Vakleerkracht bewegen op de scholen
voor jongeren rond de twintig is er Wish is eenmalig. er zou door het jaar heen goed zijn meer
van deze acriviteiten te organiseren. kleinschalig. er is het afgeopen jaar door jongeren een
paar maal iets georganiseerd in een zaal. (bv Sold Oud) of zoiets als terland, terzee, indelucht m
winter- buitenvoorziening b.v. (kunst)ijs
wonen, werken
woningen omte huren lange wachtlijst en waar ze gezellig uit kunen gaan in Beek en Donk
zie boven
zo` n hangplel
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