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AANLEIDING
Er zijn veel ontwikkelingen rondom jeugd.
De gemeenteraad van Veere heeft nieuwe ideeën over jeugd ontwikkeld. Opvoedingsondersteuning en
jeugdparticipatie staan hoog op de agenda.
In Zeeland is de Task Force Jeugd Zeeland bezig met het ontwikkelen van een Zeeuwse visie op
jeugd.
Voor Operatie Jong werken 5 ministeries samen aan een krachtig en samenhangend jeugdbeleid.
Meerdere televisieprogramma's gaan over opvoeding en gezin. Ouders hebben behoefte aan
informatie en advies.
Kortom Jeugd heeft de aandacht!!
De looptijd van de Jeugdnota I is voorbij. In de programmabegroting staat dat het college in 2006 een
nieuwe jeugdnota zal ontwikkelen. Hierin zullen de nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen.
Het uitgangspunt voor de samenstelling van de nieuwe nota is de doelstelling van de raad.
Doelstelling gemeenteraad van Veere
Deelname van de jeugd aan de samenleving en bevorderen van een leefklimaat waarin ontwikkeling
en opvoeding voor jongeren optimaal mogelijk is.

Maatschappelijke deelname is een belangrijk uitgangspunt in Veere. Alle jongeren hebben recht om
mee te doen, mee te praten en mee te denken.

HET PROCES
Om een breedgedragen Jeugdnota te kunnen vaststellen willen wij informatie vanuit de jongeren zelf
en de mensen die met jeugd werken, benutten. Wij houden interviews met sleutelfiguren uit alle
kernen. Tevens vragen wij jongeren een vragenlijst in te vullen die wij opsturen. Die vragenlijsten zijn
ook te vinden op de website van de gemeente en op de website van de Stichting Welzijn Veere. Het
PROCES voor de totstandkoming van de Jeugdnota u is omschreven in het Projectplan Jeugdnota IJ.
Deze is bij de raadstukken van september ter inzage gelegd.

DE INHOUD
Beleidskaders Jeugdnota II.
Wetgeving.
De gemeente heeft wettelijk gezien de regierol in het jeugdbeleid. Zij is verantwoordelijk voor
algemeen en preventief jeugdbeleid.
De wetgeving die van toepassing is:

> Wet op de Maatschappelijke Ontwikkeling
> Welzijnswet
> Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV)
> Onderwijswetgeving, leerplicht en de Wet regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig

schoolverlaten (RMC)
> Wet op de Jeugdzorg

Wij merken op dat de Welzijnswet en een deel van de WCPV per l januari 2007 opgaat in de WMO.

Informatie Stichting Welzijn Veere.
Het jongerenwerk heeft vanuit haar positie en relatie met de jeugd in Veere een aantal trends en
ontwikkelingen aangegeven.

Jeugdpanels.
Tijdens de brainstormbijeenkomst van de jeugdpanels in september hebben wij onderwerpen benoemd
die voor jongeren en gemeente belangrijk zijn. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren: raadsleden,
mensen uit de kernen, leden dorpsraden, vertegenwoordiging van jongeren en medewerkers van de
gemeente.



Resultaten jeugdnota L
Een aantal onderwerpen uit de Jeugdnota I verdienen verdere uitwerking in de Jeugdnota II.

Dit zijn bronnen voor de inhoud van de nieuwe Jeugdnota H.

In deze Kadernota Jeugdbeleid stellen wij voor de volgende onderwerpen vast te stellen voor de
nieuwe nota jeugdbeleid. Ook de probleemstellingen rondom deze onderwerpen, de
oplossingsrichtingen en de onderlinge samenhang tussen de terreinen leggen wij u voor in deze
Kadernota Jeugdbeleid.
Onderwerpen voor de Jeugdnota:

A. Algemeen en preventief jeugdbeleid
B. Vrijetijdsbesteding
C. Gezondheid
D. Veiligheid
E. Participatie

Onderwerpen Jeugdnota II

A. ALGEMEEN JEUGDBELEID
Het gaat goed met de jeugd in de gemeente Veere volgens alle gegevens die wij hebben.
LATEN WIJ DIT ZO HOUDEN!

De gemeenten zijn vanuit de wetgeving verantwoordelijk voor het Algemeen Jeugdbeleid. Dit betreft
voorzieningen op gebied van onderwijs, vrije tijd en opvang. Het gaat concreet om de volgende
voorzieningen: consultatiebureaus, kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen, sport, cultuur,
buiten speelruimte, kerkelijk jeugdwerk, jeugdsozen e.d.

Onderwijs.
Met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een lokale educatieve agenda waarin afspraken tussen
gemeente en schoolbesturen worden vastgelegd op gebied van onderwijszaken. Deze Educatieve
Agenda wordt in 2007 aan u aangeboden.

Opvang.
De Stichting Peuterspeelzalen en Kinderopvang Walcheren en particuliere opvang zijn de partners
voor opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Deze partners kunnen een rol spelen bij een
Brede School. De doorgaande lijn van 0-12 jaar kan hiermee een invulling krijgen. De Kinderopvang
Walcheren heeft al aangegeven bij een Brede Schoolontwikkeling betrokken te willen worden.
In de jeugdnota II volgt een overzicht van het bestaande aanbod op het gebied van consultatiebureaus,
peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen in de kernen.

Taalbeleid.
Uit gegevens van Scoop blijkt dat 30% van de ondervraagde mensen in Zeeland analfabeet zijn. Op de
basisscholen is uit de gewichtentelling gebleken dat een aantal kinderen, risico-kinderen zijn. Bij de
peuterspeelzalen wordt bij een aantal kinderen taalachterstanden geconstateerd.
Reden om een inzet te plegen op gebied van taalbeleid.
Op 2 basisscholen en de bijbehorende peuterspeelzalen hebben wij de afgelopen periode ingezet op
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Deze Voorschoolse Educatie is er op gericht om
taalachterstanden te voorkomen of verminderen bij jonge kinderen.



Vraagstelling Algemeen Jeugdbeleid:
-Willen wij het bestaande aanbod voor 0-12 jaar in stand houden, terugbrengen, verbeteren of
uitbreiden?
-Hoe kunnen wij de afstemming en onderlinge samenwerking bevorderen tussen de diverse partners?
• Willen wij het WE-beleid voortzetten? Onderzoeken met hoeveel extra middelen taalachterstanden
bij jonge kinderen voorkomen en of verminderd kunnen worden.
-Wat wordt opgenomen in de educatieve agenda: de laatste ontwikkelingen worden kort omschreven.

Vrije tijd.
De andere voorzieningen op gebied van Algemeen Jeugdbeleid: sport, cultuur, speelruimte jeugdwerk
e.d. worden omschreven in het deel Vrije Tijd, na het preventief jeugdbeleid.

B. PREVENTIEF JEUGDBELEID
De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van sluitende, op elkaar afgestemde
voorzieningen in preventieve zorg, opvang, onderwijs en vrije tijd.
Wij willen voorkomen dat kinderen/ jongeren/ ouders in de problemen komen. Bij lichte problemen in
de opgroei- of opvoedingsfase willen wij voorkomen dat problemen verergeren.

Preventieve Jeugdzorg:
De gemeente is verantwoordelijk voor de 5 functies uit de Wet op de Jeugdzorg.
Dit zijn:
• Informatie en advies
• Signaleren (door algemene voorzieningen, b.v. school, JGZ, enz.)
• Toeleiding naar het hulpaanbod.
• Licht pedagogische hulp (pedagogische spreekuren, gezinsondersteuning, korte begeleiding)
• Coördinatie van de zorg
De signaalfunctie vinden wij bij basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg
(OKZ/ Zorgstroom 0-4 jaar en GGD 4-19 jaar), het schoolmaatschappelijk werk en Stichting Welzijn
Veere.
Informatie en advies wordt gegeven door bovengenoemde organisaties.
Toeleiding naar hulp: bovengenoemde organisaties kunnen doorverwijzen naar
hulpverleningsorganisaties.
Licht pedagogische hulp kan worden gegeven voor jonge ouders vanuit OKZ/ Zorgstroom en vanuit
het AMW en schoolmaatschappelijk werk (smw).
Coördinatie van Zorg: wij zullen bij meervoudige problematiek in een gezin de functie van
eindverantwoordelijk coördinator bij een organisatie moeten neerleggen. Hierover dienen we een
uitspraak te doen. Een nader voorstel hiertoe wordt aan u voorgelegd.

Bureau Berenschot heeft een inventarisatie gemaakt van de organisaties die deze functies invullen in
Zeeland.

Doelstelling gemeenteraad van Veere
Preventief beleid voor jongeren die uit de boot dreigen te vallen is naast eigen Veers beleid ook gericht
op het aanhaken bij bestaande projecten van Middelburg en /of Vlissingen op dit terrein.

Vraagstelling:
-Uit onderzoek is gebleken dat de onderlinge afstemming en uitwisseling van gegevens niet optimaal
is. In de komende periode gaan wij afspraken maken over de afstemming in de keten 0-19 jaar: tussen
OKZ, GGD, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang in onze gemeente.
-Wij willen voorzieningen voor kinderen en jongeren van 0-12 jaar bundelen, zo mogelijk in Brede
Scholen
-Ouders en jongeren willen wij actief informeren over het hulpaanbod waarvan zij gebruik kunnen
maken. In iedere kern willen wij hiertoe info-markten organiseren vanaf 2007.



-Waar leggen wij de verantwoordelijkheid en coördinatie van hulp neer voor multi-probleemgezinnen?
-Wij zullen de komende periode aandacht besteden aan voorstellen van de Task Force Jeugd Zeeland.
Informatie over de Task Force Jeugd Zeeland wordt via het college aan u voorgelegd.
-Onderzoeken welke mogelijkheden wij samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kunnen
benutten op gebied van preventief jeugdbeleid.
-Tevens willen wij de mogelijkheid bieden aan jongeren uit de gemeente om deel te nemen aan het
Maatjesproject van Humanitas.
-Verder willen wij onderzoeken of opvoedingsondersteuning in de vorm van een opvoedsteunpunt in
Veere mogelijk is en van hieruit werken aan een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Uit de voorlichting vanuit Operatie JONG blijkt dat het streven bestaat om in iedere gemeente in 2008
een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben. Een Centrum voor Jeugd en Gezin is een bundeling van
hulpverlenings- en welzijnsorganisaties, toegankelijk voor ouders en jongeren.
In Veere willen we toewerken naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij denken aan een
groeimodel.

C. VRIJE TIJD

Jeugdvoorzieningen
In de vorige jeugdnota 2002-2006 hebben wij voor jeugdvoorzieningen het accent gelegd op de
doelgroep 12-16 jaar. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er voldoende speelruimteaanbod in de
meeste kernen. Over het algemeen is het niet onmogelijk de kwaliteit en kwantiteit van fysieke
speelruimte te verbeteren voor deze leeftijdsgroep
Voor de doelgroep 12-16 jaar hebben wij de volgende vrije-tijdsvoorzieningen benoemd:
trapvelden, speelterreintjes, sooswerk, skatebanen, en JOP's.
Jaarlijks hebben wij gerapporteerd over de stand van zaken omtrent deze jeugdvoorzieningen.
Het resultaat in 2006 is te zien in de Stand van de Jeugdvoorzieningen per l oktober 2006, zie
bijlagen.

Vraagstelling:
-Willen wij deze jeugdvoorzieningen in stand houden, verbeteren, terugbrengen of uitbreiden?
In de jeugdnota n zullen wij ingaan op een alternatief
-Alternatief: Onderzoeken of het mogelijk is per kern 'maatwerk te leveren m.b.t. jeugdvoorzieningen.
Een samenwerking tussen jongeren, jongerenwerk en dorpsraden kan leiden tot een voorstel voor het
voorzieningniveau per kern. In een dergelijk plan wordt rekening gehouden met de belangen van alle
inwoners van de kern. Juist de rol van de dorpsraad is i.v.m. de leefbaarheid in een kern van groot
belang. De functie van Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP's) komt hierbij terug.

Het jongerenwerk.
Het jongerenwerk is naar ons idee ook een jeugdvoorziening.
Het jongerenwerk biedt aan jongeren de mogelijkheid om voorlichting te krijgen over belangrijke
onderwerpen als: participatie, geloof, alcohol, drugs, hulpverlening, seksualiteit, studiekeuze en -
financiering e.d. Verder dient zij als contactpersoon, informatiebron en doorverwijzing naar
hulporganisaties. De jongerenwerkers ondersteunen initiatieven van jongeren op gebied van sport
(Who's Next), cultuur, evenementen, sooswerk. Verder zullen zij de opzet van een jeugdraad Veere
ondersteunen.
De invulling van deze functie zal afhankelijk zijn van de behoeften onder jongeren en de opdracht van
ons college. Deze opdracht kan jaarlijks worden aangepast en tussentijds worden bijgesteld. Dit
betekent dat we actueel kunnen inspelen op behoeften en ontwikkelingen.

Dejongerenbus.
De jongerenbus biedt aan jongeren de kans om elkaar te ontmoeten en voorlichting te krijgen.



Gezien de bezoekersaantallen, de leeftijd van de bezoekers en de kosten voor het onderhoud, moeten
wij de rol van de jongerenbus opnieuw tegen het licht houden.

Welzijnssubsidies.
Vanuit het welzijnsprogramma subsidiëren wij allerlei vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor
jeugd aanbieden. Wij stellen middelen beschikbaar voor organisaties op gebied van sport, cultuur,
kerkelijk jeugdwerk, de Stichting Welzijn Veere en andere organisaties. Zij organiseren activiteiten
o.a. voor jongeren waardoor deze kunnen deelnemen aan de samenleving.
Vraagstelling:
-Willen wij deze subsidies verbeteren, terugbrengen, uitbreiden of in stand houden? Kortom hoe gaan
we om met de subsidies uit het welzijnsprogramma?

Kerkelijk Jeugdwerk.
Een deel van het jeugdwerk wordt uitgevoerd door de kerken. In sommige kernen bereiken deze
activiteiten een flink aantal jongeren. Vanuit het welzijnsprogramma geven wij aan sommige kerken-
raden hiervoor subsidies.
Een overzicht van het kerkelijk jeugdwerk voegen wij in de bijlagen van de Jeugdnota II.

D. GEZONDHEID
Uit de gegevens van de GGD is gebleken dat jongeren hinder hebben van de volgende soorten
problematiek:
alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag, lichamelijk niet-welbevinden, problemen in relaties, gezin of
gedragsproblemen.
Ouders uit sommige kernen hebben veel behoefte aan adviezen over de ontwikkeling van hun
kind(eren).
De aantallen van probleemgevallen die bekend zijn onder de jeugd in Veere zijn beperkt in
vergelijking met de rest van Zeeland. Bij ongeveer 5 tot 10% van de kinderen zijn zgn.
probleemsituaties te herkennen. Maar we willen ook aan de problematiek van enkelen aandacht
besteden. Wij willen streven naar welbevinden voor ALLE inwoners.

Vraagstelling:
-Hoe kunnen wij het jongerenwerk(SWV) een sterkere rol geven in de preventie-taak van de
gemeente?
-Ouders en jongeren willen wij actief informeren over de gezondheid van jongeren en het hulpaanbod
waarvan zij gebruik kunnen maken. In iedere kern willen wij info-markten organiseren vanaf 2007.
-Wij gaan onderzoeken hoe wij jongeren een loket kunnen aanbieden waar zij terecht kunnen met
vragen omtrent opgroei en ontwikkeling
-Wij willen onderzoeken hoe wij de gezondheid van jongeren op bovengenoemde punten kunnen
verbeteren in samenwerking met de GGD, onderwijs, Sportpunt Zeeland en mogelijk andere
organisaties.

E. VEILIGHEID
Dit kan gaan om verkeersveiligheid op de weg naar scholen of speelgelegenheden. Hier komen de
resultaten uit de Jeugdnota I aan de orde.
In zeker 4 kernen is er regelmatig sprake van onveilige situaties doordat jongeren zorgen voor overlast
of intimiderend gedrag. In 2006 hebben wij de meldingen van overlast bijgehouden die bij de
gemeente zijn ontvangen. Een overzicht op aantallen komt in de bijlagen van de Jeugdnota II.
Verder voegen wij gegevens van HALT in de Jeugdnota II over de overtredingen in 2005.
Vraagstelling:
-Wij willen afspraken maken met politie en Stichting Welzijn Veere over de aanpak bij overlast.



-Verder willen wij ook de dorpsraden betrekken bij de aanpak van overlast.
-Onderzoeken of de veiligheid onderweg naar een school voor Voortgezet Onderwijs verbeterd kan
worden door jongeren weerbaarheidstrainingen te geven.
- De Veilig Honken voortzetten onderweg naar de scholen voor Voortgezet Onderwijs.

F. PARTICIPATIE
Doelstelling gemeenteraad van Veere
- De mogelijkheden om te komen tot het opzetten van een jeugdraad / jeugdforum met
vertegenwoordigers uit alle kernen worden onderzocht.

Vraagstelling:
Begin 2007 zullen wij met een voorstel komen voor het inrichten van een jongerenraad Veere. Eén van
de Jeugdpanels is met dit onderwerp bezig.

Jeugdpanels.
In september zijn wij gestart met het project Jeugdpanels.
Tijdens de brainstormbijeenkomst hebben wij een aantal thema's benoemd waarover wij van
gedachten willen wisselen met de jeugd tijdens een jeugddebat.

De aanwezige raadsleden, leden van dorpsraden, jongeren en mensen van organisaties rondom jeugd
legden de nadruk op de volgende thema's: Participatie, Sociale Veiligheid, Vrijwilligerswerk, Wonen,
Vrije tijd, Positief Imago van jongeren bevorderen, Burgerschap, Sport en Bewegen, Communicatie
tussen Jong en Oud, Jeugdraad, Jong en Oud Samen, Leefbaarheid, Ontmoetingsplaatsen, Buddy
projecten

Het resultaat is 4 panels. De thema's zijn:
1. Meet & Greet: ontmoetingsplaatsen en communicatie
2. Girlpowen meidengroep
3. Jongerenraad: jeugdparticipatie
4. Jong & Oud samen: leefbaarheid en tolerantie

De gegevens van deze panels worden in een bijlage bij de Jeugdnota II gevoegd. De hoofdpunten uit
de panels komen in de Jeugdnota n terug bij de onderwerpen: gezondheid, vrije tijd, veiligheid en
participatie.
Het Jeugddebat zal op 30 november 2006 plaatsvinden.

Resultaten Jeugdnota I.
De meeste actiepunten uit de Jeugdnota I zijn uitgevoerd. Het overzicht is te zien in de 'Resultaten
Jeugdnota I'. De 'Resultaten Jeugdnota I' worden tegelijkertijd bij deze Kadernota aangeboden.

Volgens de onderzoeken van Scoop en de gegevens van GGD, RMC, OKZ en de politie gaat het goed
met de jeugd van Veere.
Het bereik van de consultatiebureau's is hoog, 98%. Meer dan 60% van de jonge kinderen bezoekt de
peuterspeelzalen, waar extra taaiondersteuning wordt geboden aan risco-kinderen. Meer dan 70% van
de jongeren is lid van een sportclub. De meeste kinderen bewegen meer dan l uur per dag.
De Veerse kinderen zijn minder vaak te zwaar in lichaamsgewicht dan elders in Zeeland.
Er is nagenoeg geen jeugdwerkloosheid.



Toch:
Ongeveer 10% van de voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren komt uit
Veere.
Volgens de cijfers van OKZ/ Zorgstroom is bij 4% van de kinderen uit Veere een risico aanwezig in
de ontwikkeling of thuissituatie.
De cijfers van Bureau HALT laten zien dat de overtredingen in Veere vooral gaan om
vuurwerkovertredingen en vandalisme.
Een tekort aan woningen voor starters in verschillende kernen. Dit onderwerp behoort niet tot de
strekking van deze nota, wij noemen het wel.
De verkeersveiligheid is in verschillende kernen een blijvend aandachtspunt voor kinderen.

Aandachtvragend is:
Bovenmatig alcohol- en middelengebruik onder jongeren

- Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij ouders
Grote behoefte onder jongeren elkaar te ontmoeten zonder toezicht
Sprake van overlast, intolerantie en vandalisme in de kernen.

De samenhang tussen jeugdbeleid en andere beleidsterreinen moge hiermee duidelijk zijn.

Onderlinge tegenstrijdigheden.
De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van sluitende, op elkaar afgestemde
voorzieningen in preventieve zorg, opvang, onderwijs en vrije tijd.
De inwoners van onze gemeente zullen verwachten dat de gemeente de algemene en preventieve
voorzieningen in ALLE kernen zal invullen. De inwoners verwachten ook dat de lasten laag blijven.
Het aantal probleemgevallen is laag. Investeren wij (ook) in die kleine groep waar het mis dreigt te
gaan of investeren wij op Algemeen Jeugdbeleid?
Vraagstellingen:
-Willen wij in iedere kem alle voorzieningen realiseren.
-Willen wij ook voor de relatief kleine aantallen probleemsituaties extra middelen beschikbaar stellen.

De beleidsruimte.
Voor een aantal algemene voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk. Dit geldt onder andere voor
de jeugdgezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen. Over andere voorzieningen, zoals het onderwijs,
heeft de gemeente minder of in het geheel geen zeggenschap. De gemeente heeft echter wel een
regietaak over alle algemene voorzieningen. Deze bestaat uit het bevorderen van onderlinge
samenwerking en afstemming.

De Welzijnswet die per l januari 2007 opgaat in de WMO, biedt een (globaal) kader voor het
bevorderen van welzijn op lokaal niveau. In feite geeft die wet de gemeenten alle vrijheid bij het
invullen van hun decentrale verantwoordelijkheid.
In Zeeland hebben wij op 29 mei 2006 in Goes het Manifest van Goes ondersteund. De Task Force
Jeugd Zeeland zal een nadere visie over Jeugd in Zeeland voorstellen. ledere regio draagt bij aan de
totstandkoming van deze visie. Vanzelfsprekend neemt iedere gemeente een eigen besluit over de
voorstellen van de TFJZ.
Voor het preventief beleid is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van sluitende, op elkaar
afgestemde voorzieningen in preventieve zorg, opvang, onderwijs en vrije tijd.
Hoever zij daarin wil gaan is haar eigen vrije keus. De preventieve zorg dient naadloos aan te sluiten
bij prestatieveld 2 van de WMO.



Vraagstellingen en oplossingsrichtingen.

Algemeen jeugdbeleid.
Hoe willen wij in Veere de voorzieningen voor jeugd ingericht zien. Hiermee bedoelen wij jeugd tot
23 jaar.
-Willen wij het bestaande aanbod van opvang, onderwijs en vrije tijd in stand houden, terugbrengen,
verbeteren of uitbreiden?
-Hoe kunnen wij de afstemming en onderlinge samenwerking van organisaties bevorderen?
-Wat komt er in de educatieve agenda te staan?
-Welke extra stimulans geven wij aan het taalbeleid
-Wij stellen voor om de huidige voorzieningen voor opvang te continueren, tenzij de vraag sterk
afneemt. Dit betekent de voorzieningen voor Algemeen Jeugdbeleid in stand houden of verbeteren en
zo mogelijk meenemen in een Brede School.

Preventief jeugdbeleid.
Wij willen onze preventieve taken goed inrichten om jongeren optimaal te laten deelnemen aan de
samenleving. Jongeren en ouderen willen wij ondersteunen om probleemsituaties beperkt te houden.
-De onderlinge afstemming en uitwisseling van gegevens is niet optimaal.
In de komende periode gaan afspraken maken om betere afstemming te realiseren in de keten 0-19
jaar.
-Welke mogelijkheden kunnen wij samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen benutten. Wat
willen wij zelf realiseren met OKZ, GGD, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang in onze
gemeente.
-Tevens de mogelijkheid bieden aan jongeren om deel te nemen aan het Maatjesproject van Humanitas
in Veere.
-Verder willen wij onderzoeken of opvoedingsondersteuning in de vorm van een opvoedsteunpunt in
Veere mogelijk is.
Uit de voorlichting vanuit het rijk blijkt dat het streven bestaat om in iedere gemeente in 2008 een
Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben. Zo'n Centrum is een bundeling van hulpverlening en
welzijnsorganisaties, toegankelijk voor ouders en jongeren.
In Veere willen we toewerken naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. De start kan zijn: een
opvoedsteunpunt koppelen aan een andere jeugdvoorziening. We beginnen klein en zoeken de
oplossing in een groeimodel.

Vrije Tijd en voorzieningen in kernen.
Wij denken aan het samenbrengen van dorpsraad, jongeren, jongerenwerkers (SWV) en gemeente om
per kern een voorzieningenniveau te bepalen voor jeugd.
Ook een goede samenwerking tussen de afdelingen binnen het gemeentehuis is van groot belang.
Wij denken aan voorzieningen op gebied van vrije tijd: speelplaatsen, ontmoetingsplaatsen,
trapvelden.
Willen wij de huidige jeugdvoorzieningen in stand houden, verbeteren, terugbrengen of uitbreiden?
Juist de rol van de dorpsraad i.v.m. de leefbaarheid in een kern is van groot belang. De functie van
JOP's komt hierbij terug.
Verder zijn de voorzieningen als de jongerenbus en het jongerenwerk ook aan de orde in de
Jeugdnota II.
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Gezondheid.
Vooral op gebied van voorlichting willen wij ouders en jongeren benaderen.
Wij proberen met onderwijs, GGD, OKZ en AMW goede afspraken te maken over de preventietaken
op gebied van gezondheid. Ook de rol van de provincie is in deze van belang. Via de Task Force
Jeugd Zeeland worden wij betrokken bij de Zeeuwse ontwikkelingen.
-Hoe kunnen wij het jongerenwerk(SWV) een sterkere rol geven in de preventie-taak van de
gemeente?
-Ouders en jongeren willen wij actief informeren over de gezondheid van jongeren en het hulpaanbod
waarvan zij gebruik kunnen maken. In iedere kern willen wij info-markten organiseren vanaf 2007.
-Wij gaan onderzoeken hoe wij jongeren een loket kunnen aanbieden waar zij terecht kunnen met
vragen omtrent opgroei en ontwikkeling?
-Wij willen onderzoeken hoe wij de gezondheid van jongeren op bovengenoemde punten kunnen
verbeteren in samenwerking met de GGD, onderwijs, Sportpunt Zeeland en mogelijk andere
organisaties.

Veiligheid.
Samen met de politie, dorpsraden en de SWV zoeken naar een juiste aanpak van overlast en onveilige
situaties. Ook een goede samenwerking tussen de afdelingen binnen het gemeentehuis is van groot
belang. Jongeren willen wij op een veilige manier laten meedoen in de samenleving.
-Wij willen afspraken maken met politie en Stichting Welzijn Veere over de aanpak bij overlast.
-Verder willen wij ook de dorpsraden betrekken bij de aanpak van overlast.
-Onderzoeken of de veiligheid voor jeugd verbeterd kan worden door jongeren weerbaarheids-
trainingen te geven.
- De Veilig Honken voortzetten onderweg naar de scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Participatie.
Samen met de SWV wordt gekeken naar de juiste mogelijkheid voor jongerenparticpatie in Veere.
Het zal een groeimodel zijn van klein naar groot.. Vanuit de jeugdpanels komt er een voorstel. De
intentie is dat jongeren het belang gaan inzien van overleg met de gemeente of zelfs
verantwoordelijkheid willen dragen om het leefklimaat voor alle jongeren in Veere te bevorderen.

Samenhang met andere beleidsterreinen.
Jeugdbeleid is integraal beleid.
Een goede samenwerking en afstemming binnen het gemeentehuis tussen de afdelingen Openbare
Ruimte, VM, WWR en financiën is voorwaarde voor realisatie van de genoemde uitgangspunten.
Vanzelfsprekend moet het Jeugdbeleid naadloos aansluiten bij het WMO-beleid, prestatieveld 2 en de
andere prestatievelden.

Financiën.
Deze worden later benoemd, wanneer duidelijk is welke keuzes gemaakt gaan worden. Wij zullen een
meerjarenvoorstel maken waarin de nadruk in de eerste jaren ligt op de investeringen uit de
Voorjaarsnota 2007.

Bijlagen:
Inventarisatie Bureau Berenschot Preventief Jeugdbeleid in Zeeland
Overzicht Jeugdvoorzieningen stand 2006
Resultaten jeugdnota I
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Afkortingen:
AMW = Algemeen Maatschappelijk Werk Walcheren
OKZ = Ouder Kind Zorg
GGD = Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
SMW = School Maatschappelijk Werk
SMT = Sociaal medische teams (in het Voortgezet Onderwijs)
RMC = Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
TFJZ =TaskForce Jeugd Zeeland
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RAPPORT
RESULTATEN JEÜGDNOTA I

Periode 2002 - 2006

Veere, september 2006



Resultaten Jeugdnota I periode 2002-2006.

PARTICIPATIE
Actiepunten Jeugdparticipatie en resultaten 2002-2006
Activiteiten
1 . Uitbreiding van het aantal uren voor
jongerenwerk van 20 naar 40 uur per week;
2. Realiseren website en e-mailadres jeugd;

3. Dagelijks beantwoorden e-mail jongeren
4. Jaarlijks organiseren jeugddebat

5. Jongerenbus laten rijden langs de kernen
6. Onderzoeken draagvlak voor en kosten van het
instellen van een jongereninitiatieven budget
7. Structureel overleg (minimaal 4 maal per jaar)
rassen jongerenwerk, politie en gemeente
instellen over Jeugdparticipatie en jeugdzaken
algemeen.
8. Belangrijk is dat het totaal aantal uren voor
jeugdbeleid benoemd wordt in een formatieplan
van de afdeling welzijn.
9. Waar mogelijk gemeentelijke procedures
verkorten. Een concreet voorbeeld hiervan is het
versnellen van de procedure voor het plaatsen
van een JOP.

Gerealiseerd
Het jongerenwerk wordt voor 40 uur per week uitgevoerd

De website wordt door de Stichting Welzijn Veere dagelijks
beheerd en actueel gehouden vanaf 2006
Dit gebeurt door het jongerenwerk
Het jeugddebat wordt 2-jaarlijks georganiseerd. Dit komt voort
uit de evaluatie van het eerste jeugddebat
De Jongerenbus bezoekt maandelijks de kernen
Er is jaarlijks een budget van 3.000 beschikbaar voor nieuwe
ideeën
Dit gebeurt 4 keer per jaar

Op de afdeling welzijn is parttime formatie ingeruimd voor
jeugd, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg

Dit is op gebied van Ruimtelijke Ordening erg moeilijk gezien
de wetgeving. Wel wordt geprobeerd in nieuwe
bestemmingsplannen speelruimte en jongerenruimte in te
plannen

Niet gerealiseerd

De procedures op gebied
van RO verkorten is tot nu
toe niet mogelijk gebleken.



GEZIN, WONEN EN LEEFOMGEVING
Actiepunten Gezin, Wonen en leefomgeving en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
l.We willen de komende jaren investeren in het
instellen van schoolmaatschappelijk werk op de
basisscholen.

Vanaf oktober 2003 verzorgt het Algemeen Maatschappelijk
Werk Walcheren smw voor alle 20 basisscholen

2.We willen de behoefte aan kinderopvang in
onze gemeente in beeld brengen om vervolgens
te kijken of het aanbod kinderopvang aansluit bij
de vraag van ouders naar kinderopvang.

Sinds 2002 is het aantal locaties door organisaties voor
kinderopvang, mede met gebruikmaking van
rijkssubsidieregelingen, uitgebreid en instandgehouden. In de
gemeente Veere zijn nu drie aanbieders van kinderopvang.
Samen exploiteren zij zes kinderdagverblijven en vier locaties
buitenschoolse opvang. Kinderopvang Walcheren is ook
aanbieder van gastouderopvang.
Er zijn locaties voor dagopvang in Oostkapelle, Domburg,
Westkapelle, Koudekerke en 2 locaties in Biggekerke. Locaties
voor buitenschoolse opvang zijn er in Domburg, Westkapelle,
Koudekerke en Grijpskerke.
Uit regelmatig overleg met vertegenwoordigers van
opvangaanbieders blijkt dat er geen wachtlijsten zijn en de
capaciteit ruim voldoende is. Een behoefteonderzoek is daarom
achterwege gelaten.

Met ingang van 2005 is de Wet Kinderopvang inwerking
getreden. Instellingen voor kinderopvang worden niet meer
door gemeenten gesubsidieerd. De wettelijke gemeentelijke
taken ta,v. kinderopvang zijn:
-toezicht op de kwaliteit
-toekenning van gemeentelijke bijdrage aan doelgroepouders.
Wij verstrekken alleen een bijdrage aan wettelijk genoemde
doelgroepen. Er is tot nu toe geen aanleiding andere
doelgroepen toe te voegen.
-ruimtelijke inpassing van mogelijkheden voor kinderopvang.



Uit rapporten van de GGD blijkt dat de kwaliteit van de
kinderopvang in Veere goed is.

3.We willen nagaan wat de kosten zijn voor het
aanbieden van extra opvoedingsondersteunende
programma's via de basisscholen en de
peuterspeelzalen. Nagegaan moet worden of er
budget hiervoor kan worden vrijgemaakt

De opvoedingsondersteunende programma's worden vanuit
diverse organisaties aangeboden: scholen,
schoolbegeleidingsdienst, OKZ, particulieren.
Zonodig adviseren Ouder Kind Zorg (OKZ) en de
peuterspeelzalen over opvoedcursussen.

4.We willen nagaan welke
huisvestingsmogelijkheden er zijn in de
gemeente voor jongeren en voor jonge gezinnen.

Uit de gehouden interviews in 2006 blijkt dat er voor starters te
weinig betaalbare woonruimte beschikbaar is. Zowel huur als
koopwoningen zijn er tekort voor starters.
Er wordt wel actief stimulerend beleid gevoerd voor starters
d.m.v. extra hypotheekmogelijkheid. Verder zijn er
prestatieafspraken met de Woning Stichting Walcheren.

5.We willen er voor zorgen dat er extra
activiteiten in de zomer worden aangeboden aan
kinderen in de kustplaatsen.

In 2003 is er een uitgebreid zomerprogramma aangeboden. Erg
weinig kinderen namen deel.
Er zijn daarna alleen activiteiten op verzoek van en samen met
jongeren georganiseerd.

Deels niet gerealiseerd
i.v.m. gebrek aan
belangstelling

6.We willen overleg tussen de verschillende
voorzieningen en verenigingen per kem
stimuleren om te komen tot een betere
afstemming van activiteiten. We streven naar
minimaal l overleg per kern aan het einde van de
zomervakantie.

Het jongerenwerk probeert activiteiten af te stemmen per kern.
Verder ondersteunt het jongerenwerk initiatieven van jongeren
wanneer deze met ideeën komen.

Volgens de evaluatie van
WWR blijkt dat
verschillende evenementen
tegelijkertijd aanbieden niet
storend werkt. Er is geen
evenementencoördinator. Er
is geen noodzaak dit
actiepunt te handhaven.



WELZIJN
Actiepunten Welzijn en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
l .De mogelijkheden onderzoeken voor het
uitvoeren van projecten waarin ouderen iets
betekenen voor kinderen en jongeren terwijl
omgekeerd jongeren iets betekenen voor ouderen.

Vanaf 2006 wordt hieraan gewerkt in het kader van de
Jeugdpanels. Eén panel is actief met dit onderwerp bezig.

Door wisselingen in het
jongerenwerk en de
overgang naar de SWV zijn
deze projecten niet goed van
de grond gekomen.

2.Onderzoeken van de mogelijkheid om het
jongerenwerk binnen onze gemeente onder te
brengen bij de SWOW.

Vanaf januari 2006 is dit gerealiseerd

3.Het werven en coördineren van vrijwilligers
voor de jongerenbus.

De jongerenwerkers werven en ondersteunen de vrijwilligers
van de jongerenbus

4.Stimuleren van deelname van zowel jongeren
als ouderen aan vrijwilligerswerk.

Jongeren worden gestimuleerd en ondersteund om activiteiten
te organiseren voor andere jongeren.
Voorbeelden: LAN-party, Game-Club, soos 't Baentje, Ritmo,
voetbalmiddag Biggekerke, soos Vrouwenpolder, soos
Grijpskerke.

Voor stimulering van het
vrijwilligerswerk is een
overeenkomst gesloten met
de Stichting Welzijn Veere.
Ondersteuning,
deskundigheidsbevordering
en bemiddeling maakt
integraal onderdeel uit van
de werkzaamheden van de
stichting.

5.Het realiseren van JOP's in de kernen waar dit
reeds aan jongeren beloofd is.

De JOP's in Grijpskerke, Koudekerke en Zanddijk zijn
geplaatst of verbeterd.

Niet in iedere kern is een
JOP gerealiseerd. Door
overlastsituaties rondom
JOP's en beperkte middelen
is gestopt met actieve
plaatsing van JOP's

ó.Stimuleren dat het idee van de jeugdsozen om
incidenteel gezamenlijk disco-activiteiten te
organiseren daadwerkelijk wordt opgepakt.

Ritmo heeft in Oostkapelle 3 soosavonden georganiseerd voor
alle inwoners van Veere in de leeftijd van 12 tot 18 jaar



7.Het 0-6 jarigen beleid vormgeven in
samenspraak met ouders en het werkveld /
structureel overleg voeren om een sluitende
aanpak te realiseren die afgestemd is op de vraag
van de ouders.

Met ingang van 2002 zijn de zelfstandige peuterspeelzalen in
11 kernen opgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen Veere. Er
is een professionele organisatie ontstaan die kan zorgen voor
continuïteit van het peuterspeelzaalwerk in Veere. We moeten
wel opmerken dat het bedrag per peuter in Veere aanmerkelijk
hoger is dan het landelijk gemiddelde. Instandhouding van alle
11 peuterspeelzalen maakt dit onvermij delijk. Deelname ligt
op het landelijk gemiddelde (65%)
De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk is hoog. Dit wordt
bevestigd door het rapport dat dit voorjaar door Scoop is
gepubliceerd "Peuters in tel".
De beleidsuitgangspunten voor peuterspeelzaalwerk zijn
gelijktijdig met de kwaliteitsverordening peuterspeelzaalwerk
vastgesteld en vormen de basis voor de subsidieovereenkomst
met de Stichting Peuterspeelzalen Veere.

8. Samen met de kwartiermaker van de VNG een
beknopte beleidsvisie beschrijven op het terrein
van voor- en vroegschoolse educatie.

In 2002 is een GO A-beleidsplan vastgesteld door de gemeente
Veere. De rijksbijdrage is verdeeld geworden over 2
peuterspeelzalen en 2 basisscholen van 2002-2006.
Bij de peuterspeelzalen zijn goede resultaten geboekt. De
samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen is
hierdoor verbeterd.
De Stichting Peuterspeelzalen Veere werkt samen met
Zorgstroom. De samenwerking is gericht op het tijdig
signaleren van mogelijke ontwikkelingsachterstanden en
gedrag- en opvoedingsproblemen bij peuters en is vastgelegd in
een samenwerkingsovereenkomst

De beleidsvisie is opgesteld
aan de hand van een model
van Scoop.
Wij hebben geen
Onderwijskansenscholen in
onze gemeente.

9. Het gemeentelijk
onderwij sachterstandenbeleid vormgeven met
behulp van het te ontwikkelen Gemeentelijk
Onderwijs Achterstandenbeleid in het kader van
het Onderwijskansenplan Zeeland

Deze is geënt op de lokale situatie, niet op het Zeeuwse
Onderwijskansenplan.



SPEELRUIMTE
Actiepunten Speelruimte en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
1.Instandhouding, op peil brengen en verbeteren
van huidige speelniimtevoorzieningen

Alle speelruimte in de openbare ruimte is veilig en heeft geen
achterstand in het onderhoud. Jaarlijks laten wij de
speeltoestellen 4 keer inspecteren en onderhouden door de
ABOS

Er is geen
vervangingsbudget
beschikbaar.

2.Bij uitbreiding van speelruimtevoorzieningen
voor jongeren van 12-18 dient er te worden
gestreefd naar spreiding over de kernen

In de praktijk is deze leeftijdscategorie een moeilijke groep.
Bewoners in de kernen zijn niet altijd content met
voorzieningen voor deze leeftijdgroep. Met name de skatebanen
zijn niet overal welkom. Niettemin zijn er in 8 van de 13 kernen
skatebanen of elementen aanwezig. In 2 kleine kernen
Biggekerke en Gapinge zijn we in gesprek met de dorpsraad om
kleine skate-elementen aan te gaan brengen. Voor de laatste 3
kernen: Zanddijk, Grijpskerke en Zoutelande is momenteel geen
financiële ruimte voor een skatebaan. Verder zijn er 3 JOP's
geplaatst. De JOP in Westkapelle is vernield en verwijderd. De
JOP's in Serooskerke en Grijpskerke vervullen een grote functie
voor de plaatselijke jeugd. De JOP in Zanddijk/ Veere is
uitgebreid. Omdat weinig jongeren gebruik maken van deze
JOP denken wij aan herplaatsing.

In 5 kernen zijn (nog) geen
skatebanen: Grijpskerke,
Gapinge, Biggekerke,
Zanddijk en Zoutelande
In Zoutelande is ook geen
trapveld.

3.In nieuwe bestemmingsplannen dienen we
rekening te houden met speelruimte voor de
diverse categorieën jeugd (met behulp van
bevolkingsprognose)

In ieder nieuw bestemmingsplan is het streven vanuit het
Speelruimtebeleid om ruimte te plannen voor een
kinderspeelplaats of jongerenruimte. Bij het invullen van deze
ruimte kijken wij naar de leeftijdsopbouw in het
nieuwbouwplan.
Streven is: voor kinderen van alle leeftijden speelruimte
inrichten in een kern.

Implementatie van
speelruimte in
bestemmingsplannen
behoeft verdere uitwerking

4.Herinrichting van de bestaande ruimte in
bestaande wijken met streven naar de
speelruimte zo dicht mogelijk bij huis uit te
breiden.

Herinrichting van bestaande wijken met speelruimte voor jonge
kinderen dichtbij huis. In Meliskerke is in de Vaderstraat een
plantsoen ingericht voor jonge kinderen. In de Virulystraat in
Westkapelle idem. Verder is een speeltoestel uit de van

Dit is niet gelukt.
In de nieuwe Komplannen is
gezocht naar speelruimte in
de kernen. Herinrichten van



Streijenstraat in Koudekerke verplaatst naar een centraal
speelterrein in de Walestraat. De oudere kinderen kunnen
zodoende een toestel op het grote veld bespelen. Voor de kleine
kinderen is er in de van Streijenstraat een toestel uit de Welle
geplaatst. Ook in Oostkapelle is het speelterrein aan de
Torenstraat m.b.v. inwoners en gasten verbeterd.

ruimten kost veel geld er
was geen aantoonbare
noodzaak.

S.Daar waar de mogelijkheid zich voordoet het
dagelijks beheer van speelplaatsen overlaten aan
de gebruikers c.q. de ouders of aan de wijk-,
speeltuinvereniging en/of dorpsraad.

In de 4 speeltuinen wordt het dagelijks beheer uitgevoerd door
iet speeltuinbestuur. Er zijn afspraken gemaakt over de verd "
ran taken en verantwoordelijkheden. Het voordeel is dat het
ipeeltuinbestuur de keuze voor de speeltoestellen bepaalt op
>asis van wensen van hun inwoners.

/an dit idee zijn wij (voor
verdeling >articulieren) teruggekomen.

)e gemeente is als eigenaar
n de grond aansprakelijk

'oor schade b.v. ten gevolge
ran achterstallig onderhoud,

ij kiezen voor een strenge
eüigheidscontrole die wij
aten uitvoeren door ABOS.

ó.Kinderen laten participeren bij het bepalen van
de inrichting van speelruimten.

De kinderen werden altijd betrokken bij de inrichting van een
speelterrein. Ook de omwonenden en de dorpsraden worden
betrokken bij de inrichting van een nieuw terrein. In 3 kernen
zijn speelkaarten gemaakt door ontwerpburo Jootje Vaas uit
Wilhelminadorp. Voor Westkapelle heeft de speelkaart geleid
tot een ruime investering door de provincie en gemeente. Het
resultaat is in de bijlage te zien in de brochure Speelkaart
Westkapelle.

T.Sociale kwaliteit van de leefomgeving
waarborgen door samenwerking tussen
ambtenaren jeugdbeleid (speelruimte) en
ambtenaren ruimtelijke ordening.

Voor speelruimtebeleid is het van essentieel belang dat de
ambtenaren RO, OpRu en welzijn goed samenwerken. Het
totale speelaanbod voor jongeren heeft onder meer gezorgd dat
de gemeente Veere in de enquête van Scoop onder ouders van
jonge kinderen hoge ogen scoort voor wat betreft de kwaliteit,
veiligheid en schoonheid van speelruimte.
Landelijk is Veere de 7e beste gemeente om op te groeien voor
jeugd. Speelruimte speelde daarbij een rol.

Zie punt 3.



ONDERWIJS
Actiepunten Onderwijs en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
1.Nagaan van de mogelijkheden en kosten voor
het uivoeren van schoolmaatschappelijk werk
op de basisscholen.

Zie Gezin, Wonen en Leefomgeving

2.Per kern nagaan wat de mogelijkheden zijn
voor een Brede School en nagaan welke
partners er per kern in willen participeren.

Bij nieuwbouw van een basisschool zal onderzocht worden of er
mogelijkheden zijn voor een gebouw met meerdere gebruikers.
In Koudekerke worden in de protestants-christelijke kerk
verschillende functies gecombineerd: kinderopvang,
peuterspeelzaal en kantoorfunctie. Deze kerk is tegenover de
basisschool gesitueerd. Voor de kinderen die 't Klinket gaan
bezoeken is een doorgaande schoolperiode van O tot 12 jaar
mogelijk

3.Na evaluatie van het Marietje Kessels project
onderzoeken of dit op meerdere scholen
ingevoerd zou kunnen worden.

In 2002-2003 hebben 2 scholen uit Veere meegedaan aan het
Marietje Kessels Project. Daarna kreeg Sport Zeeland, die het
project uitvoerde, een andere opdracht en zijn zij gestopt met de
uitvoering.

4.Middelen beschikbaar stellen voor het
invoeren van het Schooladoptieplan op alle
basisscholen in onze gemeente.

De politie voert vanaf 2005 geen preventief beleid meer. Het
SAP is gestopt.
De jongerenwerkers proberen deze voorlichtingsfunctie in te
vullen vanuit de jongerenbus.

Aanvullende resultaten
Leerplicht In 2006 is een leerplichtambtenaar voor Middelburg, Vlissingen

en Veere aangesteld.
Voortijdig Schoolverlaten:
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en
Reboundvoorziening

Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen is de RMC-functie
ingericht. Deze wordt bekostigd door de rijksbijdrage aan de
centrumgemeente Middelburg. Het doel is: dat jongeren een
startkwalificatie behalen voordat zij van school afgaan.
Verder leveren wij een bijdrage voor de Reboundvoorziening
voor jongeren op Walcheren. Hier worden 'moeilijke' jongeren



Sociaal medische Teams SMT's

een korte periode opgevangen. School en jongere worden
voorbereid op de terugkeer naar school. Zo wordt voorkomen dat
deze jongeren stoppen met het volgen van onderwijs.
De Sociaal Medische Teams in het Voortgezet onderwijs brengen
de medische aspecten van jongeren in beeld en signaleren de
problemen op gebied van de geestelijke gezondheid
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CULTUUR
Actiepunten Cultuur en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
l.Voor de jongeren tussen 12 en 25 jaar willen
wij nagaan of er meer aanbod kan komen, dan
wel dat het voor hen interessante aanbod beter
onder hun aandacht kan worden gebracht. Het
"Hooizolder-concept" is daarvan een
voorbeeld. In samenwerking met de SKWM
leggen wij een relatie tussen cultuur- en
jeugdbeleid.

Voor de jongeren van 12 tot 25 jaar is er een podiumactiviteit
'Hooükoorts' opgezet. Jaarlijks worden er een aantal avonden
georganiseerd waarop dans- en muziekacts van jongeren voor het
voetlicht komen. De winnaars kunnen doorstromen naar
landelijke podia.
In Zeeland bestaat voor expressie van jongeren De Kunstbende.

2.De cultuurmenu's voor alle basisscholen in
Veere zullen gefaseerd worden ingevoerd.

Cultuurmenu's worden aan alle 20 basisscholen aangeboden. Met
de Stichting Kunsteducatie Walcheren zijn afspraken gemaakt
over het lokale aanbod van kunsteducatie. Er worden cursussen
voor ouderen en kinderen aangeboden. Beoefenen van kunst en
kennis nemen van achtergrondinformatie is daarmee voor
inwoners van Veere dichtbij huis gehaald.

3. Wij willen de coördinatie van de
cultuurmenu's onderbrengen in de dependance
van het Walchers Centrum voor Kunsteducatie.

Besloten is af te zien van een
dependance; coördiantie
vanuit hoofdvestiging KEW

4.Wij willen jongeren betrekken bij
aandacht voor cultureel erfgoed.

de Museumbezoek door jongeren wordt bevorderd:
- de Veerse Musea bieden educatieve programma's die
aantrekkelijk zijn voor jongeren.
- voor alle kinderen in groep 8 van de basisscholen is een
museumpaspoort beschikbaar.

Realisatie in 2007

Realisatie in 2007

5.We zullen de expressie van jongerencultuur
actief ondersteunen en bevorderen in het open
podium plan in samenwerking met "de
Hooizolder".

Op projectbasis is er aanbod voor jongeren en cultuur b. v. de
schrijfcursus. Het actief en passief meedoen door jongeren
gebeurt b.v. door Hooükoorts.

6.1n de ontwikkeling van het
evenementenaanbod willen we rekening
houden met de wensen van Veerse jongeren.

Via projectsubsidies worden evenementen aangeboden
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Wij beschouwen de culturele raad als een
platfonn dat hierin een belangrijke rol heeft te
vervullen.
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SPORT
Actiepunten Sport en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
1.Aanvragen subsidie voor breedtesportproject
en uitvoeren project in samenwerking met
Zeeuwse Sportraad. Het breedtesportproject
kan een grote verbetering brengen in een aantal
dorpen waar nu weinig sportvoorzieningen
zijn.

Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs:
overeenkomst met bestuur / directie basisscholen met als doel:
- Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs
- Sportkennismakingsactiviteiten

Sportstimulering:
-Summer Games gehouden
-Whoz NExt-activiteiten
Vanuit de Breedtesportsubsidie heeft de SWV in de kernen 6
Who's Nextteams opgezet.

2.Het in beeld brengen van de behoefte aan
skatevoorzieningen per kern en de
mogelijkheden en de kosten voor het realiseren
hiervan. We willen hierbij zoveel mogelijk
tegemoet komen aan de wensen van de jeugd.
Een skatebaan kan met name voor de tieners
een goede aanvulling op het aanbod in de
kernen zijn.

In 8 van de 13 kernen is een skatevoorziening.
In Biggekerke en Gapinge hebben wij een bedrag aan de
dorpsraad beschikbaar gesteld met dit doel.
In Zanddijk zijn 2 skatebulten van steen in het straatwerk
verwerkt. Dit biedt geen tevreden oplossing voor de jeugd in
Zanddijk.

Geen skatevoorziening in
Grijpskerke, Zoutelande en
Zanddijk.

13



GEZONDHEIDSZORG EN HULPVERLENING
Actiepunten Gezondheidszorg en hulpverlening en resultaten 2002-2006
Activiteiten
1. Minimaal handhaven van het huidig aanbod
aan jeugdgezondheidszorg in de gemeente
Veere en invulling op een wijze die een goede
toegankelijkheid voor de burgers van de
gemeente Veere inhoudt.
2.Zorgen voor goede spreiding van de
consultatiebureaus over de kernen en
voldoende beschikbaarheid van de j eugdartsen
van de GGD op primair onderwijs en op
voortgezet onderwijs. Wat het laatste betreft
moeten de mogelijkheden worden na gegaan
om het aantal malen dat een kind in de
schoolperiode door een jeugdarts van de GGD
wordt onderzocht (nu 1 x) te verhogen.
3. Doorgaande lijn in de zorg voor 0-19-jarigen
vorm geven, incl. aansluiting op Bureau
Jeugdzorg
4.Komen tot integratie van OKZ en
jeugdgezondheidszorg van de GGD tb. v.
sluitende aanpak

Gerealiseerd
In alle kernen behalve 3 zijn er consultatiebureau' s. Uit de
gegevens van de jeugdmonitor blijkt dat het bereik van de ouders
met jonge kinderen 98 % is.

In 10 kernen zijn consultatiebureau's beschikbaar. De preventieve
schoolgezondheidsonderzoeken zijn uitgebreid met 1. Onderzoek
op de basisschool vindt plaats op 6 jarige en 10 jarige leeftijd.

De aansluiting met BJZ: er is 1 loket voor BJZ waar AMW en
BJZ samenwerken. Daar wordt een scheiding gemaakt welke
zaken voor BJZ en welke voor AMW zijn.
Eind 2006 willen Zorgstroom en GGD een samenwerkingsrelatie
hebben afgesproken.

Niet gerealiseerd

Nog niet gerealiseerd.
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OPENBARE ORDE EN VEDLIGHBED
Actiepunten Openbare Orde en Veiligheid en resultaten 2002-2006
Activiteiten Gerealiseerd Niet gerealiseerd
1.Uitvoeren actiepunten uit project "Jeugd en
veiligheid Walcheren" m.b.t. de gemeente
Veere

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden
onder de organisaties op gebied van jeugd of
structureel overleg over veiligheid gewenst
was.

Het project is gestopt na de inventarisatie-fase

2. Veilige ontmoetingsplaatsen voor jeugd
realiseren in de kernen waar deze ontbreken.

In 4 van de 13 kernen zijn ontmoetingsplaatsen
gerealiseerd. In Serooskerke, Grijpskerke,
Oostkapelle, Zanddijk en Koudekerke staan
JOP's. Deze zijn veilig toegankelijk

3.In kaart brengen welke mogelijkheden er zijn
om te komen tot betere verlichting t.b.v.
verhogen veiligheidsgevoel (in de eerste plaats
langs fietsroutes voor scholieren)

In de kernen is de openbare verlichting
verminderd i.v.m. de kosten. Verder is er een
streven de verlichting 's nachts te verminderen
i.v.m. de dieren.
De veiligheid voor jongeren komt niet in het
geding.

Of er sprake is van onveiligheid voor jongeren
tussen de kernen kan nader worden
onderzocht. Dit zou het geval kunnen zijn
i.v.m. weinig verlichting tussen de kernen.

4.Verbeteren verkeersveiligheid op de
aangegeven punten

Koudekerke: hier zijn op de genoemde punten
snelheidsremmers aangebracht. De rondweg
zorgt voor veiliger situaties op de
Middelburgsestraat;
Meliskerke: er zijn snelheidsremmers
aangebracht. Toch blijft de Dorpsstraat
onveilig. Vrachtverkeer rijdt door het dorp. De
Koekoeksweg blijft een punt van aandacht.
Veere: de verkeersveiligheid is zeer verbeterd
tijdens evenementen
Vrouwenpolder: het tunneltje heeft de
veiligheid vergroot. De kruising blijft een
aandachtspunt;
Zoutelande: er zijn snelheidsremmers
aangebracht. Er geldt een 30 km zone. Toch

Gapinge: de Dorpsstraat blijft een weg die
voor kinderen onveilig is.
Meliskerke: Koekoeksweg, deze is deels veilig
gemaakt.

Zoutelende: Nieuwstraat en Westkapelseweg
blijven gevaarlijk.

Het blijft een aandachtspunt:
kinderen in plattelandskernen en doorgaande
wegen.
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S.Mogelijkheden betere bereikbaarheid politie
nagaan
6. Veilig Honken

blijven de Nieuwstraat en de Westkapelseweg
gevaarlijk voor kinderen
Hogelandse Weg: het fietspad is een grote
verbetering voor kinderen.
Volgens Scoop doen jongeren in Veere minder
aangifte van diefstal e.d.
Op de schoolroutes zijn 9 Veilig Honken
bereikbaar voor jongeren op de fiets. Hier
kunnen zij schuilen bij onveilige of
bedreigende situaties.

Onderzoeken of de bereikbaarheid van het
bureau in Serooskerke voldoende is.
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Bijlage I.

Overzicht jeugdvoorzieningen stand 1-10-2006.

Overzicht jeugdvoorzieningen Veere per kern
Kern

Aagtekerke
Wens:
basketbalterrein

Biggekerke

Wens:
Speelterreintje
Schuitvlotstraat
opknappen met
skatebaan
Domburg

Gapinge
Wens:
JOP
Grijpskerke
Wens: skatebaan

Koudekerke

Meliskerke

Oostkapelle
wens: over-
kapping JOP

Serooskerke

Trapveld

j»

-Tegenover
school in
Schuitvlot
Straat

Bij de molen

ja

ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

JOP

avond in
Twee
sprong

nee

nee

nee

container bij
trapveld
Catsstraat

Bushokje op
Dorpsplein

nee

Speel
terrein
Toren-
straat

container bij
trapveld
Zandput

stand
Skate
baan
Ja

nee

Ja

nee

nee

Ja,
Wales
traat

Ja,
Molen
werf

Ja,
Toren
straat

Ja

er 01-10-2006
Jeugd
soos
Ja

Soos
Tweesprong 13
tot 16 jaar
Soos 't Baentje
16 tot 20 jaar
Ja,
10-12 jaar
12-16jaar

ja

Nee,
wel game-club

ja

ja

Nee

Nee

ja

Bestaande Speelterrein
tjes
-Speeltuin
-Skatebaan
-trapveld
-langs Pekelingseweg

-Speeltuin
-schoolplein -Vliedberg

-Achter Kikkerpit
-schoolplein
-Speelterrein Schotse Hoek

-Speeltuin
-Catsstraat
trapveld en basketbalveld
-Reigershout
straat
-Welle
-Koningshof
-Meulpad
-Trompstraat
-van Streijestraat/Braamhof
-Walestraat
-Tramstraat/
schoolplein
-Speeltuin Pauwhoekstraat
-Jan Vaderstraat
-trapveld
-schoolplein
-Speelterrein Torenstraat
-Burgvliet
-van de Pourckstraat

-Trapveld Zandput
-schoolplein
Wegwijzer
-Bisschops
straat
-Gargonstraat



Vrouwen
polder

Westkapelle

Zanddijk/ Veere

Zoutelande

Ja

ja

Ja,speel-
terrein
Moucheron
hof
Nee

Nee

Nee

Ja,
container bij
sluis Veere

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

nee

-Beatrix
straat
-Pelgrim
straat
-trapveld
-in plan Noorddijk
-Zeedijk
-Juliana
straat
-Virulystraat
-achter Hofje II trapveld en
voetbalkooi

-Moucheron
Hof
-Veere peuterspeel
zaal
-Swaalinge
straat/ Zwinstraat
-Majoorwerf



Bijlage 1.

Projectplan tijdsfasering 2006;

Trends en signalen vanuit
het jongerenwerk
Vaststellen projectplan
door college/ MT

2006

Interviews intern:
resultaten jeugdnota I

Samenstelling + opzetten
klankbordgroep

Interviews met externen
Commissie MO en raad
Conceptteksten opstellen
naar klankbordgroep +
actiepunten benoemen
Vragenlijsten aan jongeren
toezenden
Gegevens jongeren
verzamelen
Klankbordgroep benoemt
actiepunten
l bijeenkomst
-Jeugd
-Werkveld
-Politiek
Uitkomsten bijeenkomsten
naar klankbordgroep en
college + Financieel advies
Voorleggen aan de raad in
2007
Traject Jeugdpanels door
Scoop zie projectplan,
loopt van september tot
eind november
Vanuit Jeugdpanels
wellicht opzetten
jeugdraad Veere




