Jongerenraad
GroenLinks stelde voor om in Geldrop-Mierlo een jongerenraad op te richten. Deze jongerenraad
heeft als doel het meer betrekken van jongeren bij de gemeente en lokale politiek. De jongerenraad
zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over wat jongeren uit de gemeente vinden over
bepaalde onderwerpen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde onlangs in met een proef
voor dit plan.
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?

3 'Een jongerenraad in de gemeente Geldrop-Mierlo is
noodzakelijk om de betrokkenheid van jongeren bij de lokale
politiek te bevorderen'
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Jongeren zijn de toekomst. Hebben daarom recht om mee te praten over
onderwerpen die voor hun gevolgen hebben.
Of het doel moet zijn jongeren meer bij de politiek te betrekken vraag ik
mij af, maar met jongeren nadenken en praten of hun beleving van hun
woonomgeving is goed om de te betrekken bij hun omgeving en daar
kunnen punten uit voortkomen die via de politie (gemeenteraad)
verwezenlijkt kunnen worden.
Politiek leeft niet bij ze
Het is alleen zinvol als jongeren dit zelf ook willen
Het kan ok in andere vormen. Ik twijfel of deze vorm aansluit bij wat de
jeugd wil. Ik verwacht meer input in minder vaste structuren.
Ik wil dan ook wel een ouderraad.
Aanname betrokkenheid berust nergens op.
Het aantal jongeren dat je bereikt is maar zeer klein, dit hoeft echter geen
reden te zijn om geen jongerenraad in te stellen.
Komt meestal toch niets van terecht. kost alleen maar geld.
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Zo'n Raad is niet NOODZAKELIJK. Mits goed opgezet kan het tijdelijk (4-6
jaar) een hulpmiddel zijn voor een deel van een (kiesgerechtigde)
generatie. Meer ook niet.
Het zou beter zijn de huidige lokale politiek interessanter te maken voor de
jongeren.
Is al meerdere keren geprobeerd en altijd mislukt. Wellicht een kleine
impuls om een paar jongeren klaar te stomen voor een raadlidmaatschap

3.1 Kunt u toelichten waarom u een jongerenraad noodzakelijk acht?










Als volwassenen keuzes maken voor jongeren zonder hun mening en visie op de onderwerpen te
kennen werkt vaak averechts
Beide bovengenoemde argumenten zijn belangrijk
De jeugd is de toekomst... het is leuk als er ook voor hen allerlei dingen gedaan en en
georganiseerd worden. Zodat zij zich betrokken voelen in de gemeente. En het leven in de
dorpskernen levendig maken en houden
Inspraak is altijd goed
Jongeren hebben vaak verfrissende ideeën!
Jongeren zijn voor de toekomst, en hebben vaak goede frisse ideeën
Vindt zowel 1 als 2 interessant, allebei belangrijk
Zie toelichting bij 3
Zij zijn de toekomst

3.1 Kunt u toelichten waarom u een jongerenraad niet noodzakelijk acht?










Als je het niet vraagt weet je nooit waar jongeren belangstelling voor hebben.
De gemeentepolitiek spreekt de jeugd niet aan omdat ze geen idee hebben hoe ze die kunnen
beinvloeden
Jongeren betrekken in de politiek doe je niet op deze manier. Als de gemeente goede
jongerenwerkers heeft rondlopen, zelf de deur uit gaat, interresse tonen in de doelgroep en
vooral aandacht geven (dmv toffe evenementen, en ruimtes) dan krijg je de info vanzelf wel.
Jongeren die interesse hebben in de politiek kunnen nu ook bij de plaatselijke fracties terecht.
Jongeren zijn hier niet voor te kneden. Laat het nadenken aan ouderen over
Laat jongeren zich bezig houden met zich te ontwikkelen, studeren
Politiek leefyt niet. mensen hebben er geen vertrouwen meer in.
Probleem desinteresse in politiek ligt niet bij jongeren.
Toelichting

4 Welke tip(s) zou u de gemeente willen geven bij het succesvol oprichten van
de jongerenraad?




































Alle geledingen, onderwijs,etniische achtergrond. Doe er wat mee,!!
Als startpunt aansluiten bij leerlingenraad Strabrecht college
Begin er niet aan.Nog meer mensen die zich met allerlei zaken gaan bemoeien.En vooral
jongeren met nog maar heel weinig levenservaring, hoe kunnen die voor en nadelen voor de
gehele bevolking overzien.
Betrek groepen/ scholen/ verenigingen en zorg voor afwisseling van jongeren ( niet te vlyg). Met
achterban raadpleging
Betrek jongeren bij de politiek het gaat grotendeels over hun toekomst
Betrek ook jongeren organisaties
Betrek Strabrecht College
Betrek ze erbij door in hun belevingswereld te gaan zitten. Laat ze een vlog maken bijvoorbeeld
De gemeente moet zich niet bemoeien
De jeugd onderwerpen voorleggen die voor hun of nabije toekomst van belang zijn. Anders is
het een ver van mijn bed show.
De jongeren hebben de toekomst en wij bouwen af niet dat , dat slecht is maar de in zichten
veranderen niet dat het altijd goed is je weet niet wat de toekomst brengt.
Een groep van 8 leden. 4 uur mierlo en 4 uit Geldrop. Goede mix van jongens en meisjes. De
leden kunnen als het nodig is de groep uitbreiden als ze meer meningen nodig hebben
Een intersse peiling bij de jongeren hiervoor opzetten.
Een jongerenraad van verschillende leeftijden, jongens en meisjes
Enthousiast het idee brengen onder de jeugd en duidelijk uitleggen wat jongeren kunnen
bereiken als ze in de jongerenraad gaan
Ga actief op zoek naar de mondige jongeren. Liever geen voordracht van politieke partijen.
Ga op VO scholen praten
Gebruik de maatschappelijke stage/ zet een korte vraag uit via flim van 40 sec via social media
Geef de jongeren het gevoel/taak dat ze erbij horen, iets presteren.
Geef ze n stem en betrek ze echt anders zijn de jongeren zo weg
Goede begeleiding door politiek, onafhankelijke mensen met een eigen agenda. En voor de
jongeren: vrijwillig is niet vrijblijvend.
Goede doorsnee vd samenleving. Qua opleindingsniveau en etniciteit
Jeugd partij!
Joneren mee lateb denken, dan is er mischien niet zoveel rotzooi
Jongeren die normaal tot de groep "hangjongeren" behoren, erbij betrekken zodat zij een zinvol
doel hebben
Jongeren nemen die er bewust met bezig zijn en mogelijk hier later iets met gaan doen.
Jongeren uit alle lagen van de bevolking zoeken ,niet alleen uit een bepaalde kring of hoek
Jongeren uit alle lagen van de bevolking.
Kijk niet alleen naar de "probleem jongeren en wijken", andere jongere hebben net zo veel recht
Kijk rond in de diverse jongerenorganisaties
Kijk vooral naar alle lagen van de bevolking. Als er alleen gewerkt wordt met jongeren die vanuit
zichzelf geinteresserd zijn, dan wordt een belangrijke groep niet gehoord. Actief de niet
vrijwilligers zoeken en betrekken.
Leg de drempel laag: deel uitnodigingen uit op scholen, benader jeugdsportverenigingen,
vergader op eigen locaties: in de school, in Loesje, scoutinggebouwen, etc.
Luister naar de jeugd!
Luister naar de jongeren en neem hen serieus. Ze hebben een boodschap.
Luisteren. Ga de straat en benader allerlei jongeren
























Niet aan beginnen, dit is een hoop bla bla en prestige.
Om als eerste eerst eens goed naar de bewoners in het algemeen te luisteren..
Omgangsvormen
Ook iemand vd hangjeugd erin betrekken
Pak jongeren uit de wijk, geen VVD kindertjes.
Probeer uit alle delen van Geldrop, verschillende leeftijdscategorieën, werkende en studerende
jongeren te krijgen. Zo gevarieerd mogelijk.
Probeer van alle (sub-)goepen jongeren minstens 2 (liever 3) jongeren rond te tafel te krijgen
om mee de praten en brainstormen.
Resultaten publiceren in betrokken kranten en het beste idee belonen als stimulans
Selecteer jongeren die enthousiast zijn en het leuk vinden hier aan deel te nemen
Stop met dit onzinnige idee.
Van onder af starten, breed aankondigen, betrek scholen
Verschillende lagen van inwoners; lage, midden, hoge inkomens (ouders)
Via de plaatselijke facebook pagina een oproep doen. Kort en duidelijk weergeven wat de
bedoeling is. Concreet zijn
Vooral niet doen, zie boven.
Weet ik niet precies, maar ik denk dat het belangrijk is dat de jongeren die mee zouden willen
doen ook echt iets te zeggen zullen hebben, dat ze zeker weten dat hun stem wordt gehoord en
dat er iets wordt gedaan met wat zij vinden, en het niet alleen bij praten blijft, maar dingen ook
echt aangepakt zullen worden. Anders zal het hen tegenvallen. Ze moeten wel het nut ervan in
zien.
Weg gegooid geld!
Werving bij sportclubs en op scholen
Zie bij extra toelichting
Zorg dat het een.gemêleerde groep wordt en niet alleen een afvaardiging van succesvolle
jongeren
Zorg dat t een gemêleerd gezelschap wordt gezien vanuit leeftijd, deze en vooral uit beide
gemeenten. Belangrijk om betrokkenheid. Efficiëntie en expertise samen te voegen.
Zorg indien mogelijk voor verscheidenheid binnen de raad.

