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Op donderdag 30 oktober hebben wij een extra impuls gegeven aan de betrokkenheid
van jongeren bij de toekomstvisie. We hebben jongeren op de volgende plaatsen
aangesproken:
•
Bij station Zuidhorn, zowel bij de bussen als bij de trein;
•
Groepjes nabij de scholen en in de kernen Zuidhorn en Grijpskerk;
•
Hangjongeren bij de sporthal in Zuidhorn;
•
Jongeren in het jongerencentrum Avalon te Zuidhorn.
Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten kort weergegeven.

Algemene indruk: honkvast en betrokken
Jongeren zijn erg betrokken bij het wel en wee in de gemeente Zuidhorn. Zij zijn erg
georiënteerd op hun eigen kern en waarderen de aanwezigheid van het sociale
netwerk. De nabijheid van de stad Groningen wordt zowel positief als negatief
beoordeeld. Positief zijn de gemakken van de stad zoals winkels, horeca,
uitgaansgelegenheden en sociaal-culturele voorzieningen. Minder positief vinden ze de
instroom van stadjers in de gemeente. Deze integreren niet of nauwelijks en mede
daarom zien jongeren (en hun ouders) de kern Zuidhorn als een ‘half-stadse’ kern.
Als we kijken naar de toekomst, dan zien we dat de jongeren best honkvast zijn. Ze
willen graag in de gemeente Zuidhorn blijven wonen, bij voorkeur in de kern waar ze
vandaan komen. Slechts een klein deel wil verhuizen naar de stad Groningen of elders.
Verschil in groepen jongeren
Er is wel een duidelijk verschil tussen de leeftijdsgroepen. Ruwweg kun je onderscheid
maken tussen de jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 en de jongeren van tussen de 18 en
25 jaar. Het beeld in beide groepen is als volgt:
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•

De jeugd (12-18 jaar) heeft nog geen helder beeld van toekomst en
toekomstplannen. Ze zitten op school in Grijpskerk, Zuidhorn of Groningen en na
schooltijd gaan ze naar huis of komen ze samen in het centrum van Zuidhorn of
Grijpskerk / rond de hangplek bij de Zuidhornse sporthal. De jeugd wil vooral meer
activiteiten voor hun leeftijdscategorie, zowel in de middag als ’s avonds. Ze
waarderen de jongeren- en dorpscentra, maar er mogen meer activiteiten in het
weekend zijn. De aanpak van de politie (vooral in de kern Zuidhorn) wekt overigens
de nodige irritatie bij de jeugd. Ze worden stelselmatig doorverwezen naar de
hangplek bij de sporthal, terwijl deze vies en ongezellig is. Sommigen voelen zich
daardoor ‘niet echt welkom’.

•

De jongeren (18-25 jaar) kijken meer vooruit. De meerderheid studeert in
Groningen, een klein deel studeert elders (vooral Leeuwarden, Heerenveen,
Zwolle) of werkt reeds. De jongeren zijn gericht op hun eigen kern en willen er
graag blijven wonen. Zij hebben daar immers hun sociale netwerk, waarbij vooral
vrienden, familie en verenigingsleven zijn genoemd als belangrijke aspecten.
Daarnaast moet het werk echter wel nabij zijn en moeten er voldoende (betaalbare)
woningen beschikbaar zijn om ook daadwerkelijk in de gemeente (eigen kern!) te
blijven wonen.
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Meest genoemde opmerkingen bij de vragenlijst
Wat is er leuk aan Zuidhorn?
+
Rust
Vrienden
School
Familie
Jongerencentra
Mooie omgeving
Dichtbij stad Groningen Æ winkels, uitgaan,
rondhangen
Je kunt nog wel redelijk goed een woning
vinden

Weinig te beleven voor jongeren
Weinig contact tussen jongeren uit de dorpen
Niet veel werkgelegenheid, moet je voor naar
Groningen
Studie veelal in Groningen
Een woning in de kleine kernen is moeilijk. Dan
moet je vaak naar Zuidhorn/Noordhorn of
Grijpskerk en dat willen veel jongeren niet
De kern Zuidhorn hoort er eigenlijk niet bij, veel
toestroom van stadjers waardoor de
betrokkenheid laag is.

Zouden jullie in toekomst in Zuidhorn willen blijven? Waarom wel/niet
+
•
•
•
•

Als je werk dichtbij kunt vinden
Als je een goede woning kunt vinden
Dichtbij vrienden en familie
Rustige (en veilige) omgeving voor
kinderen

•
•

Als je vooral op zoek bent naar dynamiek,
winkels, culturele voorzieningen
Bewust (tijdelijk) weg zijn van familie, even
je gang kunnen gaan in de stad

Wat moet er de komende jaren zeker gebeuren in de gemeente Zuidhorn?
+
•
•
•
•
•

Voldoende woningbouw
Aandacht voor jongerencentra en
dorpshuizen
Voldoende goede sport- en
onderwijsfaciliteiten
Wat meer ontspanning voor de
jongeren in de categorie 12 tot 18 jaar
Integratie van stadjers in Zuidhorn

De jeugd in jongerencentrum Avalon
’s Avonds is er een bezoek gebracht aan jongerencentrum Avalon in Zuidhorn, waar
een filmavond was gepland. Er waren ongeveer 20 jongeren, vooral in de leeftijd tussen
12 en 18 jaar, en één begeleider: Patrick Wijninga.
De accommodatie is uitstekend te noemen, zeker in vergelijking met andere plaatsen in
het land. Een groep jongeren heeft enige jaren geleden gezorgd dat Avalon gebouwd
wordt en nog steeds is het een bekende ontmoetingsplek voor de lokale jeugd.
Opvallend genoeg vinden de jongeren zelf dat de accommodatie ‘normaal’ is. Ze
waarderen de ruimte, de computer met internet en spelletjes, en vinden het leuk om ’s
middags en ‘avonds samen te komen en dingen te doen. De film wordt door slechts een
beperkte groep bekeken, de rest is in groepjes aan het praten / gamen.
De jongeren zien mogelijkheden voor verbeteringen, vooral door:
•
Meer activiteiten doordeweeks, zowel in de middag als avond;
•
Een vaste feestavond, bij voorkeur de vrijdagavond;
•
Regelmatig themafeest (eens per zes weken), vooral de schuimparty is gewenst.
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Patrick, de begeleider, geeft echter aan dat dit in de praktijk moeilijk te bewerkstelligen
is. Financiën zijn daarbij niet het voornaamste probleem, de jongeren moeten zelf meer
initiatieven ontplooien en activiteiten begeleiden vindt hij. Een paar jaar geleden ging
dat goed, omdat de groep wat ouder was (16-20 jaar), en zelf veel nieuwe dingen
ondernamen. Nu zijn veel bezoekers tussen de 12 en 16 jaar en deze groep kan dat
eigenlijk nog niet oppakken. Daar ligt volgens Patrick dan ook de belangrijkste opgave:
het stimuleren van initiatieven van de jongeren zelf, in plaats van het organiseren vóór
hen.
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