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Burgerinitiatief jongeren om te komen tot een
uitgaansgelegenheid voor jongeren van 14-16 jaar
20 januari 2011
Sessie 1
B.J.J. Hendriks
Monique Josemans
Paul van der Maden
P. de Bruijn, R. Cruz Linde, H.B.E. Dreijer, M.M. Hillebrink, H. Kat,
M.S. Koedijker, H.S. Langendijk-Meijer, D. Sintenie-Wiegers,
M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse
S. Beths, N. Korf, H. Stoop
A.V. Baerveldt

- Paul van der Maden (beleidsambtenaar)
- Kelly Janssen, Michael Horvath, Dyonne van Maren
(initiatiefnemers)
- Minke Wolkers en Marjelle Slenters van Stichting Welzijn
Velsen
- Kees Gerrits (voorzitter Horeca Nederland, afdeling Velsen
- Dirk van Zonderen (Witte Theater)

Kelly Janssen is woordvoerder van de initiatiefnemers. Zij schetst het beeld van
steeds minder Horeca gelegenheid in IJmuiden. Jongeren willen graag uitgaan maar
er is nu niets.
Minke Wolkers steunt het goede initiatief. Zij schetst de ontwikkeling van
jongerencentrum De Koe en doet voorstellen voor de organisatie van een
uitgaansavond op de vrijdag.
Naast de mogelijkheden van De Koe zijn er in jongerencentrum De Branding in
Zeewijk en Witte Theater mogelijkheden om een eigen feest te organiseren.
Dirk van Zonderen vindt het een prachtig voorstel van de jongeren. Het Witte Theater
heeft voldoende mogelijkheden voor deze groep en is toegankelijk voor alle
leeftijden. Hij doet een voorstel om samen met de Stichting Welzijn Velsen een
aanbod te doen.
Kees Gerrits geeft aan dat de Horeca toegankelijk is vanaf 16 jaar. Op dit moment
zijn er geen Horeca ondernemers die vanuit commercieel oogpunt interesse hebben
voor de doelgroep 14-16 jaar.
Vanuit de Raad worden suggesties gedaan om toch meer aan te sluiten bij de
wensen van de doelgroep, zoals meer bruisende feesten, latere tijdstippen voor de
feesten.
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Een aantal jonge raadsleden biedt aan om na te gaan of ze ook eens een feest
kunnen organiseren. (Paul de Bruijn, Nathanael Korf , Beryl Dreijer, Hülya Kat)
Vanuit de deelnemers aan het scholenproject van het John van Dijkfonds is de
behoefte aan disco en hangplekken groot gebleken.
Wethouder Baerveldt geeft aan dat het geen taak van de gemeente is om een
uitgaansgelegenheid te realiseren. Zij verzoekt Horeca Nederland afdeling Velsen na
te gaan of ondernemers niet te prikkelen zijn om zich op de jonge doelgroep te
richten
De initiatiefnemers bedanken de raad en de deskundigen voor de suggesties.
Afspraken:
Stichting Welzijn Velsen en Witte Theater komen met verdere uitwerking van
organisatie van uitgaansavonden.
De initiatiefnemers worden betrokken bij verdere uitwerking van plannen van
Stichting Welzijn Velsen en Witte Theater.
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