Buurtpanel Zuid en Aetsveld
Verslag werkgroep Jeugd op 27 mei 2015
___________________________________________________________________
Aanwezig:
- Billy Jean van de Korput, Versa (voorzitter)
- Mikel Nees (wijkagent Aetsveld)
- Wilma Smit (jeugdagent)
- Redouan Jagho
- Erik Seuren
- Marjos Zwartjes
- Elles le Maitre-de Clerk (verslag)
Afwezig:
- Jeffrey Veldt

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. Voorstelronde
Omdat deze werkgroep is begonnen vanuit de pilot Aetsveld, maar nu vanuit het
buurtpanel Zuid en Aetsveld opereert, zijn er een aantal nieuwe gezichten. Iedereen
stelt zichzelf kort voor.
3. Stand van zaken overlast jongeren / zeecontainer
Er is nog steeds geen vuilnisbak, hoewel dit wel beloofd was. (RED: navraag bij
stadsbeheer: de vuilnisbak is gelijk met de zeecontainer geplaatst. Deze lag echter
twee dagen later al in de sloot….).
De lantaarnpaal bij de zeecontainer is stukgetrapt. Elles zal dit melden. (RED:
stadsbeheer is niet van plan dit meerdere keren te herstellen voor veel geld).
Er hangt een nieuwe groep jongeren meerdere dagen per week bij de snackbar in
Aetsveld. Dit is een nieuwe groep in de leeftijd 18-20 jaar, dus iets ouder dan de
andere groep. Veel scooters, veel geschreeuw. Er is wederom veel overlast in het
centrum van Aetsveld en bij de scholen zijn weer veel vernielingen.
Marjos en Mikel vragen waarom de container niet met de open zijde naar de weg is
geplaatst.
(RED: navraag bij stadsbeheer: De container is iets anders neergezet in verband met
de meest heersende windrichting, nu staan de jongeren minder op de volle wind.).
Billy Jean en Redouan gaan samen de jongeren bezoeken op een avond. Zij
koppelen dit bezoek terug naar Elles voor het verslag en vervolgacties.
Redouan zal de tweede groep informeel benaderen.
Erik vindt dat bewoners zelf gemobiliseerd moeten worden om jongeren weer te
durven aanspreken. Een open en corrigerend gesprek tussen een aantal dertigers en
de jeugd moet toch mogelijk zijn. Anders ontstaat er steeds meer een angstcultuur.
De overige werkgroepleden noemen dit een goed initiatief. Dit zou door de gemeente
gestimuleerd moeten worden. Eventueel met voorlichtingsavonden op de
basisscholen in de wijk.

Overigens zijn er in de wijk Zuid, waar deze werkgroep ook over gaat, geen punten
omtrent jeugdoverlast., behoudens de slecht onderhouden speeltuin aan de
Provinciale Weg. Dit onderwerp wordt meegenomen in de werkgroep Groen.
Mikel informeert naar de stand van zaken omtrent de tunnel.
Er ligt inmiddels een plan van Nuon dat betaalbaar is en waarin zowel gemeente als
Nuon zich kunnen vinden.
Er zou een overleg zijn geweest tussen Ben Tames en Jan Renzenbrink over
eventueel cameratoezicht. Elles zal dat navragen. (RED: bij navraag is dit niet
bekend bij Ben Tames).
De werkgroep spreekt de volgende deadlines af.
 Afspraak schilderen zeecontainer voor half juni
 Feestelijke opening zeecontainer eind juni
 Evaluatie zeecontainer met omwonenden medio juli.
Volgend overleg: wordt nog nader bepaald naar aanleiding van de acties van Billy Jean en
Redouan.

