Jongeren
Jongeren zijn belangrijk in een gemeente. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is het
gezegde. Zij zetten in de toekomst hun schouders onder het wonen werken en sporten
binnen onze gemeente.

4. Wie behoren volgens u tot de categorie ‘jongeren’?
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5. Welk cijfer geeft u de gemeente Bernheze als het de
aandacht voor jongeren betreft?
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De gemeente Bernheze scoort een gemiddelde van 5,9 wat betreft de aandacht voor jongeren.

Toelichting
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Er is niets voor jongeren tussen 14 en 18 jaar
In Heesch in het dorp zijn er vaak leuke dingen te doen. Of bijv. Bij de Eynderic voor 3
euro knutselen voor kerst. Dat zijn leuke dingen.
HEB NIET ZOVEEL MET jongeren van doen, maar lees ook weinig over activiteiten voor
jongeren.
Ik weet het niet, heb zelf geen jonge kinderen of kleinkinderen.
Volgens mij is het sporten wel geregeld. Ik hoor wel klachten mbt wonen. Qua werk
weet ik niet.

5.1 Kunt u dit kort toelichten?












Dat er meer huizen moeten komen voor jongeren.
Dat er niet genoeg opvang is in sommige gemeente
De gemeente begint nu in de gaten te krijgen dat het hard nodig is voor hen te bouwen.
De gemeente vind opvang bij gastouder als ouders ervoor kiezen om te gaan werken niet
belangrijk en stimuleren ouders niet als ze gaan werken dat dan professionele opvang zoals
gastouder beter is dan alleen gratis opa en oma opvang. een goede voorbereiding voor dat
kindjes naar school gaan is in deze tijd belangrijk. door gastouderopvang of als de kindejs ouder
zijn peuterspeelzaal leren de kindjes spelenderwijs meer als dan bij opa en oma
De jeugd weet niet wat de gemeente doet. Ze worden hier ook niet goed in onderwezen.
Door de gemeente wordt er niet veel ondernemen, dit doet het dorp zelf.
Eigenlijk helemaal geen idee, moet je aan de jeugd vragen!;-)
Er zijn weinig uitgaansgelegenheden voor jongeren op dit moment in geheel Bernheze.
Er is een clubhuis waar ze welkom zijn. Er zijn voldoende sportverenigingen.
De scouting heeft ook vele activiteiten.
Ik weet niet of de gemeente deze verenigingen voldoende financieel ondersteunt.
Er is te weinig ruimte voor de jeugd om vrije tijd in te vullen. Weinig of geen voetbalveldjes en
natuur waar men vrij kan spelen....
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Er is totaal geen aandacht hiervoor.
Er is vrij weinig te doen voor deze jeugd. Er wordt of iets geregeld voor jeugd die jonger is of juist
ouder. Deze leeftijd zit er n beetje tussen
Er is weinig aandacht
Er is weinig aandacht. Geen activiteiten. Geen woon mogelijk heden. Geen plekken waar ze
samen kunnen komen
Er kan meer geÃ¯nvesteerd worden in het betrekken van jongeren bij plannen in het dorp
Er mag meer georganiseerd worden, maar ze kunnen ook zelf met plannen komen... ik twijfel
dus.
Er moet meer ingespeeld worden op de jongeren in deze tijd. Met de tijd mee gaan.
Er wordt de laatste tijd weer wat meer georganiseerd (denk aan Lef, Vorstival) maar dit kan
meer.
verder ook is de huizenprijs nog steeds behoorlijk voor jongeren en is er in Heesch bijvoorbeeld
weinig CPO waar je aan kunt haken met normale prijzen dat ook een startend koppel een wat
'rianter' huis kan bezitten dan een rijwoning met 1 verdieping.
Er wordt weinig gedaan/ georganiseerd voor deze leeftijds groep voorl jonger dan 18 jaar
Er wordt wel overlegd met jongeren
Er wordt wel wat gedaan voor jongeren, maar onvoldoende aandacht gegeven aan de vraag wát
jongeren zelf willen. Pro-actief vragen, i.p.v. vage oproepen doen en 'dan zelf maar' met iets op
de proppen komen, is lang niet zo effectief als wordt gedacht en zorgt er voor dat veel jongeren
voor werken (met name), recreatie (steeds meer) en wonen (vooral single-starters) buiten het
dorp trekken.
Er zijn mij geen problemen bekend
Er zijn faciliteiten, dat is goed, maar echt uitblinken doet het m.i. niet.
Er zijn genoeg sportclubs en er wordt volgens mij redelijk wat georganiseerd voor de jongeren.
Er zijn genoeg sportvoorzieningen. Alleen Vorstenbosch kan nog wel een mooie gymzaal
gebruiken. Uitgaansgelegenheden ook aanwezig behalve voor jongeren Jonger dan 17
Er zijn georganiseerde faciliteiten, maar jongeren willen ongeorganiseerde samenkomsten
hebben. Spontaniteit dient feitelijk gefaciliteerd worden; binnenkomen wanneer je wil, zo vaak
of weinig als je wil, geen toezicht, wel genoeg te beleven.
Er zijn maar weinig activiteiten gericht op de jongeren.
Verder zijn er weinig plaatsen waar de tussengroep (15, 16 en 17 jaar) naar toe kan.
Er zijn voldoende zaken voor jongeren te vinden
Er zijn weinig woonmogelijkheden voor jongeren.
Fietsende schooljeugd , met 3 of 4 man naast elkaar ,telf, geen licht .
Als je wil passeren gaan ze niet opzij , en je krijgt allerlei verwenseningen , dus een grote mond
toe .
Gemiddelde
Goed georganiseerd kindercarnaval en veel jeugdgroepen; goede sportaccommodaties, veel
verenigingen.
Goede goedkope woningen zijn een illusie in Bernheze.
Waarom niet pacht, grond en Tiny housing voor deze groep?
Heb zelf jongeren, en ervaar dat ze qua woningen elders moeten gaan zoeken.
Helaas voor de jongeren weinig te doen is
Het is geen bruisende gemeente
Het kan altijd beter
Het wonen voor jongeren schiet in Bernheze te kort op basis van prijs en beschikbaarheid
Ik ben niet voldoende op de hoogte van de actuele situatie maar toen ik nog jonger was was er
weinig.
Ik denk dat er meer georganiseerd mag worden voor jongeren onder de 18.
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Ik kan alleen over Heesch spreken, en hier is dacht ik te weinig mogelijkheden voor de jeugd.
Ik kan niet spreken voor oudere jongeren, maar voor basisschoolkinderen is best veel te doen. Oa
het initiatief Sjors sportief en Sjors creatief wordt erg gewaardeerd. Verder is er mi genoeg te
doen qua sport en verenigingsleven en ben ik erg te spreken over de basisschool waar de
kinderen op zitten.
Ik kan niks opnoemen wat de gemeente zelf expliciet voor de jongeren doet. Tenminste ik zie
het niet.
Ik vind dat de gemeente voor wat betreft aandacht aan jongeren en al de andere inwoners nog
maar net voldoende aandacht heeft
Ik vind dat er te weinig gelegenheid is voor jongeren om zich in de kleinere kernen te vestigen.
De gemeente heeft onlangs de continenten voor sociale woningbouw gepubliceerd en dan zie je
wederom dat het leeuwenaandeel aan de kern Heesch wordt toebedeeld.
Ik weet niet wat de gemeente specifiek voor jongeren doet. Ik zie er niets van terug, maar mis
persoonlijk ook niets specifieks.
Ik zie nooit dat er iets voor deze leeftijdsgroep georganiseerd wordt.
Is wel. Omdoende, maar kan natuurlijk altijd beter.
Je hoort weinig van aandacht die aan jongeren wordt gegeven
Jeugdzorg laat nog te wensen over. Lange wachtlijsten, miscommunicatie. Jeugdwerkers die
tijdens hun werk hun sigarettepeuken voor de deur op de grond dumpen (voorbeeld functie) enz
Jong nederland, I-meet e.d.
Jongeren hebben het druk zullen niet snel iets gemeenschappelijks doen. dus wat er in hun
omgeving/gemeente gebeurt gaat aan hen voorbij. mocht er iets met hun verenigng/club
ondernomen worden zijn ze er vaak meer bij betrokken.
Jongeren hebben het hier goed, veel ruimte, ze kunnen ook rond hangen, maar er zijn weinig
activiteiten
Jongeren zijn vaak verveeld en kunnen weinig doen in bernheze
Kijk naar de bodem van de sportvelden.
Leuk dat er dingen in het dorp georganiseerd worden die geen of weinig geld kosten. Leuk voor
in het weekend.
Los van het verenigingsleven doet de gemeente zelf weinig voor de jeugd. Ik denk dat ook niet in
beeld is wat de behoefte van de jeugd is.
M.n. zorg voor jongeren met achterstanden en hulpvraag te klein
Mag nog meer gedaan worden voor die groepen, ook overlast moet meer op gelet worden.
Meer activiteiten voor jongeren tot 18 jaar.
Meer wonen voor jongeren. En iets waar ze uitkunnen.
Nee (2x)
Niets te doen voor jeugd
No
Omdat er overal wel groepjes rond hangen, bv bij de pas en in de Beellandstraat dat ik zo weet
en ook gaan ze vaak met een aantal winkelen,
Op sportgebied gebeurt er veel.
Qua sport er is wel voldoende aanbod, maar andere faciliteiten zijn er niet veel voor de jeugd
onder de 17.
Daarboven weet ik het niet.
Sportkampioenen worden gehuldigd, jammer dat dit geen jongeren bijeenomsten zijn. Het idee
is wel heel goed. Complimenteren werkt beter dan straffen.
Starterswoningen
T bouwen van goedkopere woningen, sportclubs krijgen de nodige aandacht. Willen jongeren
iets organiseren wordt er geluisterd.
Te weing de toen voor jeugd
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Valt niet zo veel te beleven voor jongeren
Veel (sport)activiteiten voor jongeren
niet veel starterswoningen
Veel jongeren trekken weg en zoeken hun heil elders. Dat zegt genoeg.
Veel te doen. Denk aan bradweerkazerne
Vind dat er slecht Naar de jongeren geluisterd en gekeken wordt. Je kan de jongeren veel meer
bieden. Op gebied van activiteiten en woningaanbod.
Vindt dat er te weinig wordt geboden
Volgens mij komen die niet voor in de beleidsplannen
Voor jongeren is er in Nistelrode niets te doen.
Voor jongeren rond de 17 jaar is er niks,en die gaan echt niet meer naar n bobs
Voor jongeren tot 18 jaar, is er niet veel aandacht volgens mij.
Voor onze zoon van 18 is er op sporten na bar weinig te doen in Heesch
Wat doet gemeente Bernheze dan?
Waar is de jongerenwerker? Die zitten in Heesch niet in Heeswijk Dinther
We lezen niet vaak over overlast van jongeren in Heesch
We moeten zorgen voor voldoende verenigingen zodat de jeugd zich in Bernheze kan vermaken
en voldoende goedkope woningbouw zodat ze zich hier vestigen.
Weet het niet zeker, maar denk dat jongeren goed gehoord worden binnen de gemeente.
Weinig aandacht in het algemeen. Vaak alleen commentaar.
Weinig accommodatie voor die doelgroepen ( zoals b.v. alcohol vrije disco)
Uitgaans- mogelijkheden.
Weinig mogelijkheden tot uitgaan
Weinig ontspanningsmogelijkheden buiten clubverband.
Weinig te doen voor jongeren
Weinig voorlichting voor bv beroepen, gemeenten, werkgelegenheid, verkeer via scholen of
media
Wijnig uit gaans vertier
Ze hebben te weinig plekken waar men elkaar kan treffen.En de plaatsen die er zijn hebben
onderhoud nodig.
Zie weinig voor doelgroep 12-17
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6. Denkt u dat jongeren van Bernheze tevreden zijn over hun
gemeente?
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De wethouders moeten volgens mij meer naar scholen toe voor hoe of wat , dus de
jeugd er meer bij betrekken , Vanaf de kleinste tot de grotere schoolgaande jeugd
Er is weing voor de jonge jeugd, . Wel veel sportclubs
Ik merk aan mijn nichtjes en neefjes dat ze vaak hun vertier buiten Nistelrode zoeken,
ze zijn tussen de 16 en 20 jaar oud.
In de kernen buiten Heesch is veel ontevredenheid over de vestigingsmogelijkheden.
Weinig horeca/terras voor de jeugt
Onze kinderen wel, ze kunnen sporten en hoeven niet op straat te hangen want thuis is
er veel mogelijk. Andere zullen er anders overdenken omdat ze thuis geen veilige
haven hebben.
Ze hebben geen verwachtingen
Zie 5

6.1 Kunt u een voorbeeld geven waarom jongeren tevreden zijn over hun
gemeente?











Als ze beseffen wat ze hier allemaal hebben wel.
De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven en faciliteert de zo nodig.
Er is voldoende en goed openbaar vervoer.
Er zijn veel sporten
Fijn wonen. Sporten bij de deur.
Goede sportvoorzieningen en ' scouting-lokaties'
Het aanbod sportvoorzieningen.
Het dorpse gevoel is er en Nistelrode heeft een imago waar men trots op kan zijn. Nistelrode is
een dorp waar je je kinderen wilt opvoeden, alleen de periode tussen zelf kind zijn en kinderen
opvoeden, dan zoekt men het buiten Nistelrode (en soms blijft men dan uiteindelijk dan ook
buiten het dorp hangen).
Het feit dat de jongeren heel graag in Heeswijk-Dinther blijven wonen als ze op zichzelf willen
gaan wonen
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Ik hoor weinig klachten van jongeren
Nee, kan je beter aan de jongeren zelf vragen
Prettig leven
Sportvoorzieningen en jeugdverenigingen
Veel deelname aan goed georganiseerd kindercarnaval en jeugdgroepen; goede
sportaccommodaties, veel verenigingen.
Veel sport mogelijkheden
Veel verenigingen, weinig kattekwaad
Voldoende evenementen en bezigheden.
Voldoende te beleven hier
Weinig geklaag.
Willen graag in Bernheze blijven wonen als ze verhuizen.

6.1 Kunt u een voorbeeld geven waarom ze niet tevreden zijn over hun
gemeente?




























Alles te tam, te onbekend, te beperkt.
De jeugd overal bij betrekken alle onderwerpen wat er onder jeugd leeft, bv. Geluid ,fijnstof
,verkeer ,onderwijs ,
Ouderen , drugs, afval langs de weg gooien .opruimen
Je moet er vroeg mee beginnen
Doordat ze deze nooit meemaken.
Er is niet zoveel te doen
Er moet meer gedaan worden voor de jongeren, er is wat dat betreft alleen in Heesch weinig
uitgaansgelegenheid.
Er word bijna niets voor ze georganiseerd , als er al iets gebeurt is dit door vrijwilligers of
ondernemers gedaan
Er wordt niet naar ze geluisterd
Er wordt teweinig voor hun gedaan en met overlast wordt helemaal niks gedaan.
Hangplekken en speciale activiteiten voor die leeftijd
Ik denk dat ze vinden dat op de fietsroute via het Grolder naar Heesch te laat gestrooid wordt bi
glad wegdek.
Jongeren zijn over het algemeen niet zo snel meer tevreden
Mag meer leven in, er is niet veel te doen voor jongeren, 53 weinig terrasjes, hippe winkels, etc
Niets te doen
Omdat je om je heen hoort dat er voor de jongeren er niks te doen is!!!
Ruimere subsidies naar verenigingen die werken met jongeren.
Te weinig te beleven
Teveel jongeren gaan buiten het dorp vertier zoeken en wonen
Uitgaan
Vinden net als andere inwoners weinig of geen gehoor
in de politiek De raad heeft het drukker met zichzelff.
Weinig jeugdactiviteiten in de wijk. Zoals trapveldjes ed
Weinig plaatsen om samen te komen.
Weinig te beleven
Weinig te beleven s avonds
Weinig te doen voor 18 jaar en jonger
Weinig te doen voor jongeren
Zie boven
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Zie boven, ze sporten wel in Nistelrode, maar bijbaantjes, stappen en uiteten doen ze buiten
nistelrode.
Zie toelichting op punt 6.
Zoals geegd er is totaal voor deze doelgroep niets te doen

7. Wat vind u de belangrijkste voorziening voor jongeren in onze gemeente?









































???
(crisis) opvang, drugspreventie
Aanbod van huizen
Activiteiten zoals scouting en soos
Betaalbare en 'riante' huizen voor jongeren
Betaalbare woningen voor de starters
Betrouwen in een overheid
Bobs voor 11, 12 jarigen, maar dat noem ik geen jongeren, dat zijn nog kinderen.
Voor de rest is er niks.
Check point
Clubs
Dat er iets te doen is. Verenigingsleven stimuleren en verenigingen subsidiëren zodat jeugd
gemakkelijker lid wordt
Dat zouden jullie de jongeren zelf moeten vragen
De bobs
De Pas, Kroeg, Winkels
De soos
De sportclubs
De vele sportparken en de plekken met jeugdwerk
Diverse jongerenontmoetingscentra zoals Checkpoint in Heesch en Imeet in Heeswijk-Dinther
Diverse sporten
Een goede mogelijkheid om elkaar op een betaalbare wijze te ontmoeten.
Een goede opvang voor jongeren die in de kroeg niet welkom zijn.
Een hangplek/ontmoetingsplek
Een ontmoetingsplek met aktiviteiten
Een ruimte per kern waar iets kunnen organiseren.
Eenpersoonsflatjes
Er is te wijnlg vertier
Er zijn m.i. enkel voorzieningen op verenigingsvlak voor jongeren. En dan met name
sportverenigingen.
Gastouderopvang , bassisschool en sportmogelijkheden.
Geen (2x)
Geschikt onderkomen.
Goede scholen
Goede scholing en voldoende verenigingen
Heeswijk-dinther heeft een soos
Het kuipjes Heesch , en sportzalen ,En sportvelden.
Het parkeerterrein achter Hoo Wah (Chinees restaurant), café Het Tunneke, zwembad 't Kuipke.
Het uitgaan.
Huisvesting betaalbaar
Huizen en vermaak
Iets waar die leeftijd samen kan komen/zijn
Ja de soos is er eentje van , maar dat is volgens mij 1x in de mnd, dat is mijn inziens te weinig,
7













































ze hangen nu maar wat rond op pleintjes , op banken etc.
Jeugd disco en jeugd carnaval
Jeugdhonk bij zaal 3 De eijnderik en de speeltuintjes
Jongerenhuizen (denk aan Bobz) en uitgaansgelegenheden.
Naar mijn idee wordt er niet heel veel voor deze leeftijdsgroep gedaan. Maar ik woon ook pas
vanaf mijn 21e in Heesch
Natuurlijk alle speelvoorzieningen incl. voetbalveldjes, en crossbaantje
Niet iets specifieks, maar juist van alles wat.
Onder sterft een dorp uit.
Op dit moment: supermarkt en aansluiting op het openbaar vervoer (voor werk en opleiding).
Oftewel; er zijn maar zeer beperkte voorzieningen die jongeren aanspreken.
Op t gebied van sport
Openbaar vervoer, uitgaansgelegenheden
P het moment is sport het meest aanwezig in de gemeente
Plek om samen te komen (binnenshuis)
Ruim aanbod basisscholen; ruime sportvoorzieningen
Samen komen.....spelen
Scholen, sportaccommodaties, uitgaansgelegenheden
Scouting, carnaval, Remix
Soos bij Brandweer.
Soos in oude school
Spel, Jong Nederland, I-meet, kindervakantieweek ,
Oranje Comite.
Muziekschool, turnvereniging.
Sport (9x)
Sport activiteiten
Sport en beheerste samenkom plekken
Sport en onderwijs
Sport en scouting.
Sport en spel.
Sport en uitgaan
Sport en uitgaansgelegenheid
Sport en werk
Sport faciliteiten.
Sport gelegenheden
Sport gelegenheid
Sport school en sociaal contact
Sport voor alle leeftijdsgroepen.
Woonvoorzieningen voor jongeren/starters.
Sport voorziening (2x)
Sport, culturele instellingen
Sport.
Sportclubs (6x)
Sportclubs, jongerensoos oid
Sportclubs, leuke restaurantjes en barretjes.
Sporten
Sportgelegenheden.
Sportgelegenheid
Sportgelegenheid. Gelegenheid om samen te komen.
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Sporthallen
Sportmogelijkheden, vooral voetbal
Sportsubsidies
Sportvelden, verengingen, sporthallen, uitgaan.
Sportvereniging
Sportverenigingen (2x)
Sportvoorzieningen (5x)
Veel speeltuinen, velden.
Veel sportverenigingen
Veilige speelplekken kort in de buurt; niet verscholen achter huizen; schuren
Verenigingen op verschillende gebieden
Voetbal en tennis
Voetbal, hockey
Voetbalvelden, cross banen, skateboard banen
Voldoende sportvoorzieningen en ontspanningsmogelijkheden voor de jongeren tussen 12 en 18
jaar
Vraag het aan de jongere
Wonen
Woongelegenheid
Zaal 3
Zie 7
Zie vraag 5.1
Zit nog niet in die leeftijdsgrens dus kan er weinig over zeggen, sorry.
Zou het niet weten
Zwembad t kuipje

8. Welke voorziening voor jongeren ontbreekt volgens u?



















'speelplaatsen' voor oudere kinderen in H-D
Actieve mensen die positief gezien worden.
Activiteiten
Betaalbare woningen
Betere aansluiting op het openbaar vervoer (!) en daarnaast beter ontmoetingsplek en vrijheid
om zelf dingen te ondernemen (vaak loopt men tegen een muur van regelgeving en onwil op).
Daarnaast ontbreken er nog koopwoningen/appartementen die in het lagere/goedkopere
segment zitten en zijn er vrijwel geen betaalbare huurwoningen in Nistelrode.
Clubs
Cultureel samenkomen
Dat zul je aan de jeugd zelf moeten vragen. Ik kan dat niet voor hen invullen.
De betaalbare woningen
Een gebouw of ruimte voor jeugd van 13//17 jaar
Een goede plek om samen iets te doen
Een goee ontmoetingsplek voor jongeren.
Een hangplek ergens waar niemand last van heeft en de jeugd zich zelf kunnen zijn, zonder
poespas van de ouderen. maar wel gecontroleerd door de instanties.
Een jeugdhuis honk
Een ontmoetingsplek die de jongeren aanspreekt. Wat aansluit bij de behoefte.
Een ontmoetingsplek, zoals vroeger voor ons de soos bestond, maar dan iets meer eigentijds
voor de jeugd.
Een plek om samen te komen
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Een plek waar ze uitkunnen.
Een uitgaansgelegenheid (terrasjes)
Een uitgaansgelegenheid voor 16- en voor 16-18
Buiten ijsbaan, is natuurlijk maar beperkt te gebruiken, maar zou wel erg leuk zijn. Ook voor de
ouders
Een vaste groepstandartspraktijk waarbij en kindertandarts tandheelkundige zorg voor kinderen
mogelijk maakt. in nistelrode , net zo belangrijk als een consultatiebureau.
Een vaste hangplek. Dan kun je ze op andere plaatsen
Er op aanspreken.
Eenpersoonsappartementen
Eigen jongerenplek
En plek waar ze samen kunnen komen en activiteiten kunnen organiseren
Er moet meer te doen zijn voor die doelgroep. Kijk naar. Buurdorp Schaijk.
Er mogen wat mij betreft wel meer kleine sportveldjes zijn. Ook zijn er in Heesch 2
tennisverenigingen waar-van in de vakantieperiode de banen overdag leeg zijn. Laat de jongeren
daar dan gratis gebruik van maken.
Evenementen
Geen
Geen.
Gemeenschapsopbouwende activiteiten
Genoeg betaalbare woonruimte
Geschikt onderkomen.
Gezellige hangplek om samen te buurten
Gezellige plek om uit te gaan
Goede fietspaden tussen de dorpen van Bernheze, ook rondom Loosbroek, dit mis ik.
Hangplekken of ruimtes waar ze kunnen verblijven.
Huizen en vermaak
Jeugdsoos zoals vroeger de Meule en Oltwello
Legale hangplekken, waar de jeugd bij elkaar kan komen en er voor de rest niemand last van
heeft. wel de jeugd verantwoordelijk maken voor 'hun eigen plek'. ik denk door een paar jongens
of meiden verantwoordelijkheid te geven voor het schoonhouden van de plek.
Leuke restaurantjes, barretjes.
Meer (muziek) festivals voor jongeren
Meer sportgelegenheid, op creatief gebied enz.
Moet aan de jongeren gevraagd worden
N onderkomen voor jongeren!
Nlp trainingen
Ontmoetings en uitgaans gelegenheid voor jonger dan 18 jaar
Ontmoetingsplek (2x)
Ontspanning activiteiten in clubhuizen
Openbaar vervoer naar Oss naar Heesch en retour ,
Dat geld ook ook voor nistelrode , ook voor heeswijk dinther naar centrumspits van grote om
liggende gemeente .
Openbare snelle WiFi hangplekken
Overdekte chill-mogelijkheden, niet-geplande doe-activiteiten (spellen, sportattributen, etc.).
Plek waar ze kunnen samenkomen, chillen
Plekken waar jongere jeugd kan uitgaan.
Plekken waar ze samen kunnen komen.
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Ruimte. Klusruimte voor carnavalsclubs, kunst- en hobby-activiteiten, maar bijvoorbeeld ook
parkjes ter ontspanning.
Samen en zelf muziek maken.
Sociale ontmoetingsplaatsen.
Speeltuin op rietdijk.
Fietscrossbaan in vorstenbosch
Half pipe vorstenbosch
Sportveldjes voor iedereen, openbare speelplaatsen bij scholen
Starterswoningen
Te weinig veilige speelplekken kort in de buurt; niet verscholen achter huizen; schuren
Te weinig woonvoorzieningen voor jongeren tot 25 jaar.
Terrasjes
Terrasjes, hippe winkels
Tjil ruim
Trapveldjes
Uit gaan jonger Cafe
Uitgaan
Uitgaan gelegenheid of zo iets
Uitgaan voor de jeugd tot en met 18 jaar
Uitgaan.
Uitgaans- ontmoetingsplek 14-18 jaar
Uitgaansgelegenheden. (2x)
Uitgaansgelegenheid
Uitgaansgelegenheid en plekken om samen te komen
Uitgaansgelegenheid voor leeftijd 15,16,17
Uitgaansleven en betaalbare woningen.
Uitgaansplekken
Uitgaansvoorziening (disco) voor jongeren onder de 18 in Heesch
Uitgangs gelenheid
Van 13 tot en met 17 is er niks voor de jongeren. Vanaf 18 kunnen ze naar een café en dat is het.
Verplicht gym op de scholen
Voor 14 tot 17 jarigen is het best lastig om goede plek te creëren waar ze graag vertoeven.
Voorlichting, begeleiding, leuke activiteiten.
Vraag het aan de jongere
Wat ik net type
Weinig uitgaansgelegenheid
Wonen
Wonen en werk
WoongelegenHeidi en uitgaansgelegenheid
Woonruimte.
Woonvoorzieningen
Zie antwoord onder 7
Zie boven (2x)
Zie eerder genoemde dingen
Zie vraag 5.1
Zorg ervoor dat jongeren, die de toekomst hebben, ook hun creativiteit kwijt kunnen. In het
breedste zin des woords.
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