Bijlage I
Uitslag enquête website/facebook
Onderstaand treft u de uitslag aan van de enquête die is uitgezet via de website
en facebook van de gemeente Asten.
Er zijn in totaal 75 reacties binnengekomen.
In onderstaande tabel is aangegeven in welke leeftijdscategorie de respondenten
vallen.
Leeftijd

0-23 jaar

23-35 jaar

36-50 jaar

50 jaar >

12

19

25

14

Geen
leeftijd
5

Er zijn twee vragen gesteld.
De respondenten hebben 5 thema’s kunnen aankruisen die zij belangrijk vinden.
Sommigen hebben meer of minder thema’s ingevuld. De meest voorkomende
thema’s zijn vetgedrukt.
Onderwerp

Aantal

Drank-, rook- en drugsgebruik onder jongeren
Bestrijden overgewicht
Stimuleren van bewegen en sport
Jongeren en psychische gezondheid
Seksualiteit en veilig vrijen
Schoolmaatschappelijk werk
Brede scholen
Taalachterstand bij jonge kinderen
Sport en vrije tijd
Jongerenoverlast
Verkeersveiligheid
Jeugdwerkeloosheid
Maatschappelijke stage
Opvoeden en opgroeien
Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
Samenwerking psz-kinderopvang-basisschool en basisschool en
voortgezet onderwijs
Anders:
• Pesten (2)
• Social Media (1)
• Loverboys (1)

52
12
35
25
14
15
5
10
22
39
26
25
8
25
11
20

Ook hebben respondenten kunnen aangeven of ze tevreden zijn over het aanbod
van voorzieningen en wat zij missen:
Ja
Nee

56
19

Zo nee, wat mist u dan?
- Uitgaansgelegenheid/Jeugdsoos (10x).

-

-

-

Te weinig locaties –gelegen buiten het centrum- waar jongeren zich
kunnen ophouden zonder overlast te geven aan de omgeving.
Zorgen voor aantrekkelijke voorzieningen zodat jongeren in Asten en
Someren blijven wonen of later weer willen gaan wonen.
Het is voor jeugd, jongeren en andere inwoners van de gemeenten van
belang dat er een goede openbaar vervoersverbindingen en aansluitingen
zijn.
Er zou een beter aanbod van goedkope huurwoningen voor jongeren
moeten zijn, die aan het studeren zijn, net klaar zijn met hun studie en/of
willen gaan werken.
De grootste uitdaging is om deze bestaande voorzieningen juist in stand te
houden.
Trapveldje voor jeugd 10-15 jr.
Duidelijkheid waar men moet zijn voor schoolmaatschappelijk werk.
Routes naar scholen zijn niet overal veilig.
Veel te weinig aandacht voor jongeren. Meer voorzieningen, zodat ze niet
op straat hangen.
Vrijetijdsbesteding voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar.
Graag bibliotheek ook in de toekomst behouden.

Uitslag papieren enquête
Onderstaand treft u de uitslag aan van de enquête die is uitgezet onder de ouders
van de peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, en de ouderraden
van de basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal in Asten.
Er zijn in totaal 65 reacties binnengekomen.
In onderstaande tabel is aangegeven in welke leeftijdscategorie de respondenten
vallen.
Leeftijd

0-23 jaar
2

23-35 jaar
37

36-50 jaar
25

50 jaar >
1

Er zijn drie vragen gesteld.
De respondenten hebben 5 thema’s kunnen aangeven die zij belangrijk vinden.
Sommigen hebben meer of minder thema’s aangegeven. De top 5 is vetgedrukt.
Onderwerp

Aantal

Drank-, rook- en drugsgebruik onder jongeren
Bestrijden overgewicht
Stimuleren van bewegen en sport
Jongeren en psychische gezondheid
Seksualiteit en veilig vrijen
Schoolmaatschappelijk werk
Brede scholen
Taalachterstand bij jonge kinderen
Sport en vrije tijd
Jongerenoverlast
Verkeersveiligheid
Jeugdwerkeloosheid
Maatschappelijke stage
Opvoeden en opgroeien
Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten
Samenwerking psz-kinderopvang-basisschool en basisschool
en voortgezet onderwijs
Anders:

40
9
41
18
11
12
7
19
25
13
37
14
3
16
13
32

Aan respondenten is gevraagd of zij tevreden zijn over het aanbod van
voorzieningen:
Ja
Nee
Geen mening

53
4
8

En gevraagd is: Als u op de stoel van de wethouder mag zitten wat zou u dan
veranderen/aanpakken op het gebied van jeugd in de gemeente Asten.
-

Bij problemen/aandachtspunten bij jeugd, de ouders inschakelen/begeleiden.

-

-

Meer speelgelegenheid voor kinderen van 5-12 jaar. De speeltuinen die er
in Asten zijn, zijn ontzettend saai, weinig toestellen, dus weinig te
beleven.
1 duidelijk loket, geen fysiek loket, maar mensen met kennis dichtbij de
kinderen. Schoolmaatschappelijk werk en JPP ruim in het jasje zetten.
Uitgaansgelegenheid voor de jeugd van 13 t/m 17.
Activiteiten in de vakantie.
Meer richten op de jeugd tot 12 jaar.
Speelpaleis.
Jongeren die er een troep van maken hard aanpakken.
De jeugd meer voorbereiden op de gevolgen van pesten.
Minder via via werken, maar meer rechtstreeks op de goede plek.
Meer subsidies kinderopvang, zodat ouders kunnen werken.
De mentale ontwikkeling en welzijn van kinderen.
Meer aandacht voor ‘tienermoeders’.
Meer voetbalgelegenheden.
Meer organiseren voor jongeren tussen de 12-16 jaar.
Extra sportdagen op school.
Een vaste zaal voor de judoclub. Judo is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
Hondenoverlast aanpakken.
Meer gelegenheden voor een goede vrijetijdsbesteding.
Verkeersveiligheid rondom speeltuintjes.
Verkeersveiligheid bij scholen verhogen.
Meer activiteiten om overlast veroorzakende hangjongeren aan te pakken.

