Aan het college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: advies plan Doorwerth centrum
Oosterbeek, 13 februari 2017

Geacht college,
Het plan Doorwerth Centrum ziet er goed uit! Een goed doordacht idee met een duidelijke uitleg.
Toch resten ons wat vragen waar we graag antwoorden op zouden willen hebben. Wij hopen dat er
gekeken wordt naar een optie om deze mee te nemen in het plan en te kijken wat hiervoor nodig is.
Ten eerste lijkt het ons een goed idee om te kijken wat er gedaan kan worden aan
jongerenhuisvesting. Een ideale plek om als jong gezin of als jong persoon te gaan wonen. Als je
alleen bent heb je tevens niet veel ruimte nodig. Kleine woningen zijn makkelijker te plaatsen dan
gezinswoningen en jongeren wonen over het algemeen graag bij het centrum. Hiernaar kan zeker
gekeken worden omdat er ook over gezinswoningen gesproken word in het plan.
Een ander punt wat opviel was dat er niet gedacht is aan plekken voor jongeren om samen te komen
in de openbare ruimte. Zoals bekend zijn er altijd jongeren die graag buitenshuis met vrienden
afspreken en daarvoor zien wij naast de faciliteiten zoals de speeltuin van school geen
mogelijkheden. Wij zijn bang dat hierdoor overlast zal komen omdat er plekken gebruikt gaan
worden om te “chillen” die hier niet voor bedoeld zijn.
Het laatste punt heeft veel met het vorige punt te maken een jongerenontmoetingsplek maar dan
‘binnen’. In de poort van Doorwerth bestaat sinds een aantal jaren een ‘huiskamer voor jongeren’.
Een plek waar jongeren met ondersteuning van jongerenwerkers samen kunnen komen en zich
kunnen vermaken. Wij zien dit nergens terug in het plan en adviseren u deze voorziening voor
jongeren op te nemen ook omdat daar onder jongeren in Doorwerth behoefte aan is.
Wij adviseren u serieus te kijken naar de mogelijkheden voor jongeren zodat jongeren in Doorwerth
ook een mooie plek kunnen krijgen in het nieuwe centrum. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en
hopen dat u ons informeert over de verdere uitwerking van de plannen in Doorwerth.
Met vriendelijke groet,
namens de leden van de Jongerenraad in de gemeente Renkum

Boyd Bourgonjen

