Bijlage III
In samenwerking met het Varendonck-College hebben de gemeenten Asten en
Someren op woensdag 2 oktober, op de locatie Asten, en op woensdag 9 oktober,
op de locatie Someren, een jongerenlunch georganiseerd. Onderstaand treft u
een samenvatting aan van de onderwerpen die tijdens de lunches zijn besproken
en het krantenartikel zoals geplaatst in Het Peelbelang en ’t Contact.
Samenvatting jongerenlunches
In totaal hebben 27 jongeren, in de leeftijd van 14-17 jaar, aan de
jongerenlunches deelgenomen.
Veiligheid
De jongeren voelen zich redelijk veilig in Asten en Someren. Er zijn wel enkele
plekken waar de jongeren zich in de avond onvelig voelen, bijv. de brug AstenSomeren, bij het kasteel in Heusden en sportpark ’t Root. De jongeren geven aan
zelf naar oplossingen te zoeken. Zo worden ze door de ouders weggebracht of
fietsen ze met meerdere jongeren samen.
Uitgaan, alcohol en drugs
De jongeren hebben geen behoefte aan een jeugdsoos. ‘Dat is maar even leuk’.
Jongeren van 16 jaar en ouder willen niet samen met jongeren van 14 jaar en
jonger een avond doorbrengen. De jongeren zoeken hierin zelf wel hun weg.
Ze gaan wel bij iemand thuis ‘chillen’.
De jongeren geven aan dat onder de 16 jaar ook alcohol wordt gedronken.
Zij vinden dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor de ouders en niet voor de
overheid. De jongeren ervaren weinig groepsdruk en spreken elkaar aan op
gedrag.
De jongeren hebben het idee dat het gebruik van drugs door jongeren in Asten en
Someren wel mee valt. Er werd wel opgemerkt dat het gebruik in Lierop groot is.
De ervaring van jongeren is dat er wel veel gebruikt wordt op festivals (Pinkpop,
Lowlands etc.). Zij hebben niet gezegd of jongeren uit Asten en Someren dan ook
veel gebruiken.
De jongeren moeten van school verplicht deelnemen aan de
voorlichtingsbijeenkomsten over alcohol en drugs. Zij geven aan dat de
ervaringsverhalen wel indruk maken.
De jongeren geven aan dat ze het stom vinden dat de leeftijdsgrens naar 18
gaat. Hierdoor krijg je meer hangjongeren, meer drankhokken en zal er meer
thuis gedronken gaan worden.
De jongeren hebben behoefte aan informatie over de nieuwe alcoholwetgeving.
De gemeenten hebben toegezegd hiervoor te zorgen.
Centrum jeugd en gezin
De jongeren zijn niet bekend met het centrum voor jeugd en gezin. Ook
schoolmaatschappelijk werk is hen onbekend. Als ze vragen hebben over
opgroeien en opvoeden gaan ze naar hun ouders of praten hierover met
vrienden. Het internet wordt niet gezien als een goede informatiebron, de
informatie is niet altijd betrouwbaar. Er is juist behoefte aan betrouwbare
informatie. Jongeren weten wel dat er op school een vertrouwenspersoon
aanwezig is en leerlingbemiddelaars.
Social media
De jongeren zijn vrij goed bekend met de gevaren van social media.

Zij vinden dat iedere jongere een eigen verantwoordelijkheid draagt. Anders is
het als je gedwongen wordt om iets te doen wat je niet wilt.
Sport
De meeste jongeren doen aan sport.
Maatschappelijke stage (MAS)
De jongeren zagen weinig belang in de maatschappelijke stage, zagen het als een
verplichting. Na uitleg van de wethouders ontstond er een ander beeld. Ze
kwamen zelf met ideeën om het overeind te houden.
Jongeren gaven aan het soms lastig te vinden om keuzes te maken. De MAS zou
hen hierbij kunnen helpen. Er werd geopperd om meer keuze aanbod te creëren
voor de MAS. Nu is het niet mogelijk om bij winstgevende bedrijven stage te
lopen.
Tips van de jongeren:
Meer winkels die jongeren aantrekken;
Meer uitgaansgelegenheden;
Betere kleedlokalen bij de sportverenigingen.
De jongeren gaven na afloop van de lunches aan een beter beeld te hebben
gekregen van de werkzaamheden van de gemeenten.

Jongeren in gesprek met de wethouders jeugd over jeugdbeleid in Asten
en Someren
De gemeenten Asten en Someren ontwikkelen voor de periode 2014-2017 een
nieuwe nota integraal jeugdbeleid.
Om voeding voor deze nota te krijgen zijn de wethouders jeugd van Asten en
Someren, de heer Huijsmans en de heer Maas, in gesprek gegaan met jongeren
op het Varendonck-College.
In samenwerking met het Varendonck-College hebben de gemeenten Asten en
Someren op woensdag 2 oktober, op de locatie Asten, en op woensdag 9 oktober,
op de locatie Someren, een jongerenlunch georganiseerd. In totaal hebben 27
jongeren, in de leeftijd van 14-17 jaar, aan de jongerenlunches deelgenomen. De
jongeren werden begeleid door de leraar maatschappijleer en de afdelingsleider.
Tijdens de lunches is gesproken over uitgaan, veiligheid, gezondheid, gebruik van
alcohol en drugs en maatschappelijke stage. Op het einde van de lunches gaven
de jongeren aan Asten en Someren gezellige dorpen te vinden om in op te
groeien.
Zowel het Varendonck-College als de gemeenten Asten en Someren zijn
enthousiast over deze vorm van jongerenparticipatie. Als het aan de gemeenten
ligt komt er in 2014 zeker een vervolg.
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