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1. Inleiding
De gemeente Bergen heeft de ambitie jongeren op een

structureel wijze actief te betrekken bij het integraal onderwijs en
jeugdbeleid. Deze ambitie is vastgelegd in de in juli 2006

vastgestelde notitie ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. In

deze notitie wordt het jeugd- en onderwijsbeleid op een heldere
wijze en op hoofdlijnen uiteengezet.

De visie van de gemeente Bergen is te komen tot een

ontwikkelingsgericht beleid daar het kansen dient te geven

(perspectief bieden) aan kinderen en jongeren om zich te kunnen
ontwikkelen tot personen die zichzelf in de maatschappij kunnen
‘redden’. Doelstelling hierbij is te komen tot een integraal
onderwijs- en jeugdbeleid waarin de behoefte en

ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen en jongeren uit de
gemeente Bergen in de leeftijd van 0 – 23 jaar het uitgangspunt
vormen, waarbij gestreefd wordt naar een leefbare gemeente.

Voor het actief betrekken van jongeren bij het beleid en de vorm

en inhoud hiervan, heeft de gemeente ondersteuning gezocht bij
Stichting Alexander.
Stichting Alexander

Stichting Alexander is een niet-commercieel landelijk bureau

voor jongerenparticipatie en voert projecten uit voor eenieder die
met jongerenparticipatie aan de slag is of wil gaan. Sinds 1993

verricht Stichting Alexander participatief jongerenonderzoek en
verzorgt trainingen en coachingstrajecten voor jongeren,
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professionals, ambtenaren en bestuurders. Hierbij worden
diverse participatieve methoden ingezet. We werken voor

uiteenlopende opdrachtgevers binnen de sectoren zorg, welzijn,
gezondheid, onderwijs, arbeid en kunst & cultuur. Voor meer
informatie over de specifieke methodologie van Stichting

Alexander en haar opdrachtgevers, methoden en producten
verwijzen we graag naar de bijgevoegde bijlage (met

publicatielijst) en de uitgebreidere informatie op onze website:
www.st-alexander.nl.

Stichting Alexander heeft in juni 2008 een viertal

panelgesprekken en een aantal straatinterviews gehouden met
jongeren uit de gemeente Bergen. Deze rapportage bevat de

uitkomsten van deze gesprekken. De rapportage dient als input
voor de dialoog tussen de gemeente en de jongeren uit Bergen.
Naar aanleiding van de uitkomsten stelt een groep jongeren

prioriteiten; ze kiezen een aantal thema’s uit waarover ze met de
gemeente in dialoog willen gaan. Vervolgens bedenken ze
adviezen voor de gemeente en in een debat met de

gemeenteraad wordt een aantal concrete, gezamenlijke punten
vastgesteld en wordt gekeken hoe deze punten in praktijk en
beleid ten uitvoer gebracht kunnen worden.
Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk staat beschreven hoe het onderzoek is
uitgevoerd. Hoofdstuk drie bevat de uitkomsten van de

panelgesprekken. In hoofdstuk vier staan de wensen en ideeën
van jongeren weergegeven en hoofdstuk vijf geeft een korte
weergave van het vervolgtraject.
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2. Opzet en uitvoering
Opzet
Stichting Alexander voert een viertal panelgesprekken uit met

verschillende groepen jongeren. Een panelgesprek is een gesprek
waarbij gedurende ongeveer twee uur met 8-12 deelnemers

wordt gediscussieerd aan de hand van een panelleidraad. De

panelgesprekken hebben als doel inzicht te krijgen in de ideeën
en wensen van jongeren ten aanzien van het jeugdbeleid. De

opzet is dat er vier panelgesprekken worden georganiseerd met
de volgende groepen:

• Jongeren uit Bergen (geworven via het jongerenwerk)

• Jongeren uit Bergen (niet geworven via het jongerenwerk)
• Jongeren uit Well

• Kinderen van de basisscholen (groep 7 en 8)
Stichting Alexander stelt, mede op basis van de nota Integraal
Onderwijs en Jeugdbeleid uit 2006, de panelleidraad op. De

panelleidraad is bedoeld om richting te geven aan de inhoud van
de panels en om tot vergelijkbare grootheden te komen op het

moment dat er verschillende panels worden gevoerd (zoals ook
in dit geval). De leidraad is echter open van aard en biedt
voldoende ruimte aan de inbreng van de deelnemers.

Nadat de informatie is verzameld verwerkt Stichting Alexander de
resultaten in een (concept)rapportage waarin de inhoudelijke

resultaten op vooraf vastgestelde thema’s worden beschreven.
‘De jeugd verzet Bergen’
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Uitvoering
Werving
Stichting Alexander heeft voor een wervende informatiebrief voor

jongeren gezorgd om ze op te roepen deel te nemen aan een van
de panelgesprekken. De communicatieafdeling van de gemeente

Bergen heeft de tekst vervolgens in een flyer verwerkt. De flyer is
verzonden naar alle 2500 jongeren in Bergen. In de flyer worden

de jongeren verzocht om zich op te geven bij Stichting Alexander
als ze mee willen doen. Welgeteld twee jongeren hebben zich
opgegeven. Na dit teleurstellende aantal stuurde Stichting
Alexander een mail naar contactpersonen van sportclubs,

jeugdverenigingen, scouting, dorpsverenigingen met de vraag
jongeren te werven voor de panelgesprekken. Dit leverde nog

eens zeven jongeren op voor het panel dat in Well georganiseerd

werd. Via het jongerenwerk is een panel georganiseerd tijdens de
wekelijkse huiskamerbijeenkomst in Bergen. De basisscholen ’t
Kendelke en ‘t Diekske leverden twaalf kinderen voor een
panelgesprek. Omdat het panelgesprek in Bergen met

ongeorganiseerde jongeren slechts twee deelnemers kende, heeft
Stichting Alexander aanvullend een aantal straatinterviews met
jongeren gehouden om op deze manier extra jongeren te
spreken.

Achteraf is met jongeren besproken waarom er zich zo weinig

jongeren hebben opgegeven. Enerzijds voelen jongeren zich niet
aangesproken door de flyer van de gemeente. De flyer zag er

volgens een meisje te formeel uit. Anderzijds was de inleiding
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niet serieus, daarom zouden jongeren de oproep misschien ook

niet serieus nemen. Het taalgebruik werd door sommige jongeren
vaag gevonden. Panelgesprek, debat, kerngroep, wat is dat

allemaal? Het klinkt niet leuk of spannend. Tot slot moesten
jongeren zichzelf opgeven als ze mee wilden doen. Dat doen

jongeren niet: “”ik ga echt niet zomaar een onbekende bellen of

mailen!”. Een meisje deed als suggestie dat de gemeente er een
hyve van had kunnen maken met plaatjes en kleur. Daar zou ze

wel naar kijken.

‘De jeugd verzet Bergen’
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Uitvoering van de panelgesprekken
Panel 1: Bergen In overleg met het jongerenwerk is een

medewerker van Stichting Alexander aangesloten bij een
huiskamerbijeenkomst in d’n Asseldonk in Bergen, waar is

gesproken met zeven jongeren. De jongeren vertelden al vaker
met de gemeente te hebben gepraat en zijn bang dat er niets
gebeurt met de dingen die zij vertellen.

Panel 2: Well Het panelgesprek dat is georganiseerd in Well viel
ongelukkigerwijs op de dag dat eindexamenkandidaten de

uitslag van de Centraal Examens ontvingen en kende mede

daardoor slechts één aanmelding. Gelukkig sloot op het laatste

moment een groepje jongeren aan dat via het jeugdwerk in Well
was benaderd, zodat het panel bestond uit 8 jongeren.

Halverwege het panel is pizza bezorgd, en gedurende het panel
is gezorgd voor wat te drinken en wat lekkers.

Panel 3: basisscholen Het panelgesprek met kinderen van de

basisschool bestond uit zes kinderen van basisschool ’t Diekske
en zes kinderen van basisschool ’t Kendelke. Zij zijn onder

schooltijd met de taxi naar het gemeentehuis in Bergen gebracht
om daar in de raadszaal deel te nemen aan een panelgesprek.
Om het ijs te breken mochten alle kinderen omstebeurt voor

burgemeester spelen en vertellen wat zij zouden veranderen aan
Bergen voor kinderen als ze burgemeester zouden zijn.

Vervolgens is in een gesprek en door tekeningen te maken

besproken wat kinderen vinden van wat er is, wat er mist en wat
er verbeterd kan worden.

‘De jeugd verzet Bergen’

Jongeren uit Bergen over wat er is en wat er mist voor de jeugd
Stichting Alexander © 2008

9

Panel 4: pizzeria Het panelgesprek in Bergen bestond uit twee
deelnemers. Ondanks dit kleine aantal is het een boeiend en

informatief gesprek. Het panel is in de pizzeria gehouden en

tijdens het gesprek is er door de twee meiden, de gespreksleider
van Stichting Alexander en de beleidsmedewerker van de
gemeente, pizza gegeten en wat gedronken.

Straatinterviews Tot slot is er een aantal jongeren gesproken

middels straatinterviews in Bergen en in Well. Deze interviews
zijn doorgaans korter dan panelgesprekken. In een

straatinterview vertellen jongeren kort over datgene wat hen
bezighoudt.

Onderstaande tabel geeft weer hoeveel jongens en meisjes in de

panelgesprekken en straatinterviews zijn gesproken, en in welke
leeftijdscategorie zij vallen.

Leeftijd

Geslacht
Jongen

23

10 t/m 12

21

Meisje

33

13 t/m 16

12

17 t/m 22

23

Analyse en rapportage
Na de uitwerking van de panelgesprekken en straatinterviews,
zijn de resultaten geanalyseerd en is onderhavige rapportage
opgesteld.
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3. Resultaten van de panelgesprekken
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de panelgesprekken

beschreven. Allereerst wordt besproken wat jongeren vinden van
de gemeente Bergen in het algemeen. Vervolgens wordt dieper
ingegaan op de volgende onderwerpen: vrije tijdsbesteding,

veiligheid, uitgaan, als je problemen hebt, alcohol en drugs,
mobiliteit, school, werk en toekomst. Bij elk onderwerp wordt stil
gestaan bij wat er nu is qua aanbod voor de jeugd en wat

jongeren missen. Jongeren vinden het ene onderwerp duidelijk
belangrijker dan het andere; over bepaalde onderwerpen

vertellen ze heel uitgebreid en over andere onderwerpen hebben
ze minder te melden.
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3.1 Gemeente algemeen
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is Bergen een leuke plek
om op te groeien. Het is er rustig en ze kunnen lekker buiten
spelen.

Het is hier best wel gezellig. Ik heb een vriendin en die woont
in Rotterdam en die vindt het hier ook leuk. Je kan overal naar
toe, je kan altijd buitenspelen. Er is een veldje bij mij in de
straat. (Meisje, 11 jaar)
Er is vaak wel wat te doen. De nationale buitenspeeldag doen
ze in alle dorpen, dat is leuk. En met Koninginnedag doen ze
op het voetbalveld spelletjes met prijzen winnen. (Meisje, 10
jaar)

De jeugd boven de twaalf jaar is minder positief over de
gemeente Bergen. De meeste jongeren vinden het saai om in

Bergen te wonen. Er is weinig te doen voor de jeugd; er is geen
discotheek, er zijn weinig leuke winkels en er wordt te weinig
georganiseerd voor jongeren. Omdat jongeren vaak geen

mogelijkheid hebben om hun vertier elders te zoeken wegens
gebrek aan vervoer vervelen ze zich regelmatig.

Alle leuke dingen zijn ver weg. Dan heb je weer geen vervoer
en ben je verplicht om weer een weekend thuis te zitten en je
te vervelen. (Meisje, 17 jaar)
‘De jeugd verzet Bergen’
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Een aantal jongeren heeft in het verleden te maken gehad met de
gemeentelijke politiek. Zo heeft er afgelopen jaar een gesprek
plaatsgevonden tussen jongeren en iemand van de gemeente
over waar zij behoefte aan hebben. De jongeren die daaraan

hebben deelgenomen hebben er weinig vertrouwen in dat er echt
wat gedaan wordt met de mening en ideeën van jongeren omdat
ze niets terug hebben gezien van de vorige gesprekken.

Er wordt niks mee gedaan. Dat was de vorige keer ook zo. Toen
hebben we ook gepraat en is er niks mee gedaan. Ik vertrouw
de gemeente gewoon niet. (Jongen, 16 jaar)
Ze doen dan wel van die mooie avonden voor de jeugd
organiseren en zo. Maar ze doen er dan niks mee dus wat
hebben die avonden voor zin? (Jongen, 17 jaar)
Dat de gemeente soms ook wel luistert blijkt uit het volgende
verhaal:

Vorig jaar zijn wij naar de gemeente gegaan want ze wilden
Synthese [huiskamerbijeenkomsten van het jongerenwerk, red.]
stopzetten. Toen zijn wij met z’n drieën naar de gemeente
gegaan en toen is het wel gewoon doorgegaan maar wel met al
die nieuwe regels. (Meisje, 17 jaar)
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Op de vraag: “onder welke voorwaarden willen jullie met de

gemeente praten?” worden de volgende antwoorden gegeven:
• Dat er iets mee gaat gebeuren.
• Als we zien dat er iets mee gebeurt dan krijg je wel meer
vertrouwen in de gemeente.

• Dat de gemeente meer kijkt naar wat de jeugd wil. En niet
alleen maar naar de ouderen.

• Ik snap het niet. Zo’n onderzoek kost een heleboel geld. Als ze
nou eens gewoon naar ons toe komen en luisteren?

• Als ze nieuwe hangplekken willen maken mogen ze eerst wel
dat samenscholingsverbod wegdoen!

• Als ze wat gaan doen wil ik daar wel bij mee denken, mee
ontwerpen of zo.

• Eigenlijk moet er van elke leeftijd iemand bij zijn.

‘De jeugd verzet Bergen’
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3.2 Vrije tijd
Zoals gezegd vermaken kinderen in de basisschoolleeftijd zich
goed in Bergen. Ze vinden dat er voldoende speeltuinen en

speelveldjes zijn. Zij roepen de gemeente op om de bestaande

speeltuinen en trapveldjes op te knappen en vervolgens beter te
onderhouden.

Ze moeten de speeltuinen vernieuwen, beter maken wat kapot
is. (Meisje, 11 jaar)
De speeltuin [ in Well, red.] is heel oud, als er een nieuwe
speeltuin komt komen er misschien ook meer kinderen want nu
komt er niemand meer omdat ie zo oud is. (meisje, 10 jaar)
Wel vinden ze het vervelend dat er hangjongeren in de

speeltuinen rondhangen, daardoor durven ze soms niet naar de
speeltuin of ze voelen zich onveilig als ze wietzakjes vinden.
In hun vrije tijd zitten de jongeren boven de twaalf achter de

computer, doen ze aan sport (genoemd worden voetbal, tennis,

judo, thai boksen) of hangen ze op straat. Dit laatste vindt vaak

illegaal plaats; in Bergen is een samenscholingsverbod. Jongeren
mogen met maximaal drie personen bij elkaar staan. Het liefst
staan ze in de buurt van de winkels (bijvoorbeeld op het

Raadhuisplein) maar daar wordt regelmatig geklaagd over
overlast en dan stuurt de politie ze weg of ze krijgen een boete.
‘De jeugd verzet Bergen’
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Er zijn bankjes neergezet bij het industrieterrein, maar daar zijn
de jongeren niet tevreden over.

Voor de hangjongeren zijn er bij de industrie bankjes
neergezet. Maar als je dan even naar de supermarkt wil of zo…
(Meisje, 17 jaar)

Maar dat is echt letterlijk de jeugd ver weg stoppen! En als je
dan weer op het plein staat dan sta je weer voor een portiek of
zo en krijg je weer een boete. Liefst willen we sowieso iets bij
de winkels want dan kan je even wat drinken of eten halen.
(Meisje, 17 jaar)

In Well hangen jongeren bij café Onder de Linden. Ook staan er

regelmatig jongeren op het schoolplein van de basisschool of op
de parkeerplaats van het voetbalveld.

De sportmogelijkheden in de gemeente Bergen worden

verschillend beoordeeld. Waar aan de ene kant jongeren tevreden
zijn over het sportaanbod (‘je kan hier gewoon wel alles doen. Er

is voetbal, tennis, judo.’) zijn er aan de andere kant ook

jongeren die het sportaanbod maar magertjes vinden. Zij zouden
graag wat meer moderne of aparte sporten (vechtsporten,

dansen) willen beoefenen of vinden het huidige aanbod in de
gemeente Bergen erg duur.

Ik wil best fitnessen, maar dat is keiduur! En tennissen is ook
keiduur. (Meisje, 17 jaar)
‘De jeugd verzet Bergen’
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Ik zou wel op een vechtsport willen. Iets als thai boksen. Er is
hier wel iets van thai boksen maar dat is niet voor meisjes.
(Meisje, 17 jaar)

Eens per week wordt het huiskamerproject in d’n Asseldonk
georganiseerd door Synthese. Jongeren kunnen hier

samenkomen en er wordt regelmatig iets georganiseerd zoals

een barbecue. Jongeren die hier regelmatig naar toe gaan vinden
dit te weinig.

Wij willen net zoiets als dit maar dan wat zoveel dagen in de
week open is en waar je altijd binnen kan lopen. Als Tanja
[jongerenwerker van Synthese, red.] nou zo’n centrum zou
openen zou het iedere avond stampvol zijn. (Meisje, 17 jaar)
De gemeente heeft in het afgelopen jaar de regels voor het

huiskamerproject aangescherpt. Zo mag er geen alcohol meer
worden geschonken en mag er op het terrein niet worden

geblowd. Omdat Synthese een ruimte huurt in d’n Asseldonk is er
niet echt een eigen ruimte voor de jongeren.

Hier zijn ook darters op woensdag, dan moeten wij stil zijn.
Mag de radio niet aan. Staat de tv aan gaan ze lopen gillen dat
ie uit moet. Je mag hier niks. (Jongen, 15 jaar)
Niet alle jongeren zijn bekend met het huiskamerproject.

Jongeren die er niet naar toe gaan hebben een bepaald beeld van

de mensen die er komen en denken dat zij er niet tussen passen.
‘De jeugd verzet Bergen’

Jongeren uit Bergen over wat er is en wat er mist voor de jeugd
Stichting Alexander © 2008

17

Het lijkt me wel leuk, maar er komen nooit meisjes. Als er meer
meisjes zouden komen zou ik ook wel willen gaan. [Meisje, 11
jaar]

Mijn vrienden gaan er ook nooit heen, het zijn gewoon niet
mijn soort mensen. (Jongen, 17 jaar)
In Well organiseert Jeugdhuis de Kubus af en toe activiteiten,

maar daar komt vooral de wat jongere jeugd en dat schrikt de
oudere jeugd af.

De jongsten kunnen naar hier [jeugdhuis de Kubus, red.]. Het is
eigenlijk van elf tot zestien maar er komen allemaal kleine
kinderen, van de basisschool. Dus de oudere jeugd komt hier
niet meer. (Jongen, 17 jaar)
De ideeën en wensen van jongere kinderen (tot twaalf jaar) over
hangplekken botsen met de ideeën en wensen van de jongeren
boven de twaalf. Kinderen hebben last van of zijn bang voor

jongeren die in de bebouwde kom hangen. Zij vinden dat de

jeugd een hangplek moet krijgen buiten de bebouwde kom zodat
ze niemand lastig vallen. Oudere jongeren willen daarentegen
een eigen plek in de buurt van de drukte en de winkels.

Met jongerenwerk en jongeren werd over geschikte locaties
nagedacht. Een jongerenwerker vertelt:

‘De jeugd verzet Bergen’
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De jeugd zou ook graag een buitenplek hebben; een
voetbalveldje / panna-kooi met een bankje en een
overkapping.
Concrete plekken zijn hiervoor niet genoemd, maar ze hebben
het weleens gehad over bij Den Asseldonk, bij het oude
zwembad (Jong Nederland), tegenover de vijver (bij de brede
school). En de lokatie die mij heel geschikt leek voor een eigen
jeugdhonk, is het leegstaande pand aan de rijksweg, vlakbij de
stoplichten (als je vanuit de kant van Well komt, links aan de
rijksweg, net voor de stoplichten waar je rechts naar Bergen
gaat). Dit pand heeft al een horeca-bestemming, heeft een
café-ruimte en een zaal. Er is parkeergelegenheid en het ligt
niet direct in het dorp, maar er ook niet ver vanaf. Ook de
jongeren leek dit een geschikte lokatie. Ook zou dit pand
multi-functioneel inzetbaar kunnen zijn, vanwege de
verschillende ruimtes.

‘De jeugd verzet Bergen’
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3.3 Uitgaan
In de gemeente Bergen zijn enkele cafeetjes waar jongeren heen
kunnen gaan. In Bergen zit Happy D’s en de jongeren uit Well
kunnen naar Onder de Linden. Er worden nog meer cafés

genoemd (Just inn) maar daar gaan jongeren niet snel naar toe.
Veel cafés worden bevolkt door oudere Bergenaren (boven de

tweeëntwintig) en de jeugd tussen de zestien en tweeëntwintig
gaat er dan niet naar toe. Jongeren uit Bergen zijn over het
algemeen ontevreden over het uitgaansaanbod.

Happy D’s dat is zo’n kroeg waar eigenlijk altijd de standaard
mensen komen. Zo’n boerenstamkroeg. (Meisje, 17 jaar)
Wij willen uit in het weekend maar het kan gewoon niet. De
cafés hier zijn voor de ouderen. Als ze hier nou eens gewoon
iets maken voor tussen de zestien en eenentwintig. (Meisje, 17
jaar)

In Afferden zit partycentrum Kubbus. Daar worden regelmatig

feesten georganiseerd. Hierover zijn jongeren erg enthousiast.
Helaas is het niet voor iedereen goed bereikbaar.

Kijk maar naar de Kubbus in Afferden. Dat loopt keigoed! […]
Maar naar de Kubbus mag ik niet alleen heen op de fiets.
(Meisje, 17 jaar)

‘De jeugd verzet Bergen’
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Waar jongeren ook tevreden over zijn, is ‘de nacht van het
Leukermeer’. Bij het Leukermeer wordt jaarlijks een

muziekfestival georganiseerd. Jongeren hebben wel ideeën over

wat voor soort muziek er gedraaid moet worden. Ook vinden ze
dat dit soort festivals vaker mogen plaatsvinden, ook in de
andere dorpen.

Weet je wat ze moeten doen? Een Freefunk festival! (Meisje, 17

jaar)

Jongeren die graag naar een discotheek gaan om te dansen

moeten hun vertier elders zoeken. Zij gaan bijvoorbeeld naar

discotheek Bos in Sint Anthonis of naar Venlo, Gemert of Venray.
Vervoer is hierbij vaak een probleem; ’s nachts rijden er geen
bussen of vaart de pont niet.
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3.4 Veiligheid
Over het algemeen voelen de jongeren zich veilig in de gemeente
Bergen.

De verkeersveiligheid laat op verschillende plekken te wensen

over. In de nieuwbouwwijk de Kasteelbuurt in Nieuw-Bergen ligt
een speeltuin aan een weg waar hard wordt gereden. Daar zou

een hek of heg omheen geplaatst kunnen worden. Jongeren uit

Well noemen de Rijksweg die ze moeten oversteken als ze naar
Bergen gaan op de fiets. Veel jongeren vinden dat er (te) hard
wordt gereden in de gemeente.

Jongeren zijn zich ervan bewust dat zij met hun gedrag anderen
kunnen beangstigen.

Oudere mensen worden hier geïntimideerd. Mensen die op het
plein hangen maken veel lawaai. Maar wij kennen die, dus wij
zijn niet bang. (Meisje, 17 jaar)
Kinderen geven aan dat ze soms bang zijn van groepen
hangjongeren.

In Bergen zitten ouderen op een bankje, junkies. Als wij uit
school komen moeten wij er altijd langs en dan zitten ze te
voetballen en zo. Dan voel ik mij niet veilig. (Meisje, 11 jaar)
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3.5 Als je vragen en problemen hebt
Jongeren vertellen dat ze niet zo goed weten waar ze naar toe
kunnen met vragen en problemen, of ze vinden het lastig om

erover te praten in een groep met andere jongeren. Veel jongeren
noemen als eerste hun mentor op school als de persoon naar wie
ze zouden gaan met een probleem.

Ik heb wel een fijne mentor. Daar zou ik wel naar toe gaan als
er iets is. (Jongen, 17 jaar)
Anderen bespreken hun problemen met hun vrienden. Voor

serieuze problemen kan je naar een psychiater of een dokter. Als
er echt iets is waarvan je liever niet wilt dat iedereen het weet

moet je hulp zoeken buiten Bergen. Omdat in Bergen veel

mensen elkaar kennen gaat een meisje liever niet naar een arts of
psychiater in het dorp.

Ik werd altijd veel gepest en daarom zit ik nu in therapie. Maar
ik ga expres niet naar een psychiater in Bergen omdat je die al
kent. (Meisje, 11 jaar)
Een meisje noemt het maatschappelijk werk als instantie waar je

naar toe kan met problemen. Ook weten ze bij Synthese wel waar
je naar toe moet, schatten enkele jongeren in. Kinderen zouden
de Kindertelefoon bellen of met medewerkers van de

Kindertelefoon chatten. Tot slot noemt een meisje nog een
instantie waarvan ze niet de naam kan komen. Het blijkt Bureau
jeugdzorg te zijn.
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3.6 Alcohol en drugs
Alle jongeren vinden dat er veel alcohol en drugs wordt gebruikt
in de gemeente Bergen. Ze zijn ervan overtuigd dat er in Bergen

meer drank en drugs wordt gebruikt dan op andere plekken. Ook
vertellen ze dat Bergen bij andere jongeren bekend staat om het
drugsgebruik.

Volgens mij is het [drugsgebruik, red.] in Bergen echt extreem.
Als ik dat allemaal zie… (Meisje, 17 jaar)
Toen ik in Venlo op school kwam kende niemand Bergen. En nu
is het van: “Bergen? O ja, daar wordt veel gebruikt!” (Meisje, 17
jaar)

De jongeren wijten het overmatig alcohol- en drugsgebruik aan
verveling.

De jeugd wordt hier crimineler. Drugs en zo. Omdat de jeugd
hier niks te doen hebben denken ze van nou ja, dan gaan we
maar blowen. Of we gaan iets vernielen of zo want we hebben
niets te doen. (Jongen, 17 jaar)
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3.7 Mobiliteit
Veel jongeren die op de middelbare school zitten, zijn afhankelijk
van het openbaar vervoer. Ten tijde van de panelgesprekken

staakt een aantal busmaatschappijen en beseffen de jongeren

des te meer hoe belangrijk een goede busverbinding voor hen is.
Sommigen kunnen de afstand naar school op de fiets afleggen,

anderen moeten doordeweeks blijven slapen bij klasgenoten om
naar school te kunnen.

Ook in het kader van uitgaan vertellen jongeren over het gemis

aan openbaar vervoer. Ze vertellen dat er een partybus rijdt naar

een uitgaansgelegenheid in Gemert, maar de dichtstbijzijnde inen uitstapplek is in Gennep. Vanuit Gennep moeten de jongeren

dan op de fiets naar Bergen en niet iedereen mag dat van zijn of
haar ouders. De pont naar Venlo vaart tot 22.00 uur:

Als we naar Venlo willen kunnen we wel met de trein gaan maar
dan moet je alweer heel vroeg thuis zijn. En de pont gaat maar
tot 22:00 uur. Ze moeten in plaats van een pont een brug
bouwen. Ik zit met alles aan de andere kant van de Maas!
(Meisje, 17 jaar)
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3.8 School
De gemeente Bergen heeft geen middelbaar onderwijs, hiervoor
moeten jongeren naar Boxmeer, Venlo of Gemert. In de

gesprekken is niet ingegaan op de kwaliteit van het bestaande
onderwijs. Wel is meerdere keren genoemd door verschillende
jongeren dat er een vmbo zou moeten komen in Bergen.

Over de basisschool zijn de kinderen tevreden. Er wordt soms

gepest maar daar wordt ook altijd een oplossing voor gezocht of
de betrokken kinderen lossen het zelf op. De schoolpleinen van
de basisscholen trekken vaak oudere jeugd die daar gaan

hangen, ook al hebben de scholen dit verboden. Kinderen vinden
dit heel vervelend, want ze durven zelf niet meer op het
schoolplein te spelen of ze vinden de volgende dag de

achtergelaten troep van de hangjongeren op het plein, zoals
wietzakjes of lege blikjes drinken.

Op het schoolplein komen heel veel grote jongeren en dan
gaan ze roken waar kleine kinderen bij zijn en schreeuwen.
(Meisje, 11 jaar)
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3.9 Werk en toekomst
Op de vraag of de jongeren als ze volwassen zijn in de gemeente
Bergen willen blijven wonen antwoorden de meeste jongeren

negatief. Ze denken er geen passend werk te kunnen vinden of
willen gewoon zo snel mogelijk weg uit Bergen.

Ik wil in de zorg werken later en dan heb je hier alleen het
bejaardentehuis en de gehandicapten. Daar hebben ze altijd
genoeg mensen. Dan moet je naar Gennep, Venlo of Venray. En
met die dure benzinekosten kan je beter niet heen en weer
gaan rijden. (Meisje, 17 jaar)
Nu denk ik dat ik zo snel mogelijk weg ga als ik ga studeren. Ik
denk niet dat ik nog terug kom, maar misschien als je kinderen
krijgt dat je dan toch weer in een dorp wil wonen. Maar ik denk
het niet. (Jongen, 17 jaar)
De jongeren vertellen dat er qua vakantiewerk of bijbaantjes

voldoende te vinden is, ondanks dat de baantjes niet voor het
oprapen liggen.
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4. Ideeën en wensen van jongeren
Tijdens de panelgesprekken en straatinterviews hebben jongeren
verschillende wensen en ideeën geuit. In een volgende stap gaat

de gemeente Bergen samen met jongeren kijken welke ideeën en
wensen haalbaar zijn en uitgevoerd worden. In dit hoofdstuk

staan de ideeën zoals de jongeren ze beschreven hebben, met de
voorwaarden die ze daaraan stellen.
1. een eigen plek (binnen)

• een eigen ruimte (geen gehuurde ruimte zoals in d’n
Asseldonk)

• na schooltijd, ’s avonds en in het weekend geopend
• bar waar je drinken en snacks kan kopen

• spelletjes zoals tafelvoetbal, poolbiljart, playstation,
flipperkasten

• tv en internet
• verschillende openingstijden voor verschillende leeftijden

• organisatie van darttoernooien, voetbaltoernooien
• feesten in het weekend met bekende artiesten
• oefenruimte voor bands
2. een hangplek (buiten)
• bankjes

• in de buurt van winkels

• met overkapping voor als het regent
• verlichting

• prullenbakken
‘De jeugd verzet Bergen’

Jongeren uit Bergen over wat er is en wat er mist voor de jeugd
Stichting Alexander © 2008

28

3. een discotheek

• bijvoorbeeld bij het nieuw te bouwen winkelcentrum
• geluidsarm

• leuke artiesten
• discobus

4. meer muziekfestivals/ grote feesten
• bijvoorbeeld bij het Leukermeer
• trancefeesten

• freefunkfestival

• bekende artiesten

• zomerfeesten zoals in Nijmegen
5. opknappen van bestaande speeltuinen
• nieuw materiaal

• afgeschermd van gevaarlijke wegen
• verven

• hangjongeren weren
6. goede bereikbaarheid van scholen en uitgaansgelegenheden
• busjes naar uitgaansgelegenheden in de omgeving
• buurtbus naar het station in Venlo

• in het weekend de pont ook ’s nachts laten varen (voor de
uitgaande jeugd)
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7. meer sportmogelijkheden
• zwembad

• schaatsbaan in de winter
• thai boksen voor meisjes
• andere vechtsporten
• dans

8. contact tussen jongeren en gemeente
• enquêtes

• jongerenraad die leuke dingen organiseert en doet
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5. Het vervolg
De uitkomsten van dit onderzoek worden in de gemeenteraad
besproken. Met jongeren wordt daarna een bijeenkomst

georganiseerd om door te praten en uitvoeringspunten vast te
stellen.
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