De jeugd heeft de toekomst!
In onze gemeente bestaat een kwart van onze inwoners uit kinderen en jongeren in de
leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zij zijn de toekomst van onze dorpen en wij zijn er met z’n
allen verantwoordelijk voor dat zij kunnen opgroeien in een veilige en prettige
leefomgeving. Daarvoor blijven we ons inzetten!
Rijk verenigingsleven
De carnaval is net achter de rug, waarbij er door de verschillende carnavalsclubs weer
allerlei fantastische activiteiten zijn georganiseerd voor onze jeugdige inwoners.
Gemeenschapsbelang is trots op ons rijke verenigingsleven waarbij sporten en creatief
bezig zijn gestimuleerd worden voor met name de jeugd. Het subsidiebeleid in onze
gemeente bestaat deels uit een financiële tegemoetkoming voor ieder jeugdlid dat bij een
vereniging is aangesloten. Met de komst van Sjors Sportief en Sjors Creatief hebben
deze verenigingen de kans om basisschoolkinderen op een gelijke wijze te betrekken bij
hun verenging of sportclub. Gemeenschapsbelang wil deze initiatieven ook graag
voortzetten en uitbreiden in de toekomst.
Kwalitatieve jeugdzorg
In de afgelopen jaren zijn er door de overheid meer en meer zorgtaken naar de
gemeenten gedelegeerd. Uit de landelijke cijfers blijkt dat er in onze gemeente minder
jongeren gebruik hoeven te maken van intensieve jeugdzorg. Toch blijft dit een
kwetsbare groep en wat ons betreft is er meer preventieve zorg nodig zodat er nog
minder kinderen in het professionele zorgcircuit terecht komen. Opgroei-, opvoed- en
pedagogische ondersteuning dienen zoveel mogelijk in een (vergelijkbare) thuissituatie
plaats te vinden. Het uitgangspunt '1 gezin, 1 plan' kan wat ons betreft verbeterd
worden. We blijven ons inzetten voor het behoud van het consultatiebureau in Boekel en
het faciliteren van het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) om jeugdigen, indien nodig met
de gezinsleden, te ondersteunen. Daarnaast willen wij inzetten op preventieve
maatregelen om alcohol- en drugsmisbruik bij de jeugd te voorkomen.
Goede onderwijsvoorzieningen en educatie
Op dit moment zijn er allerlei ontwikkelingen gaande om het KindPark in Boekel te
versterken. Het doel is om activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar te centraliseren,
zodat er door zowel de scholen als verenigingen optimaal gebruikgemaakt kan worden
van de faciliteiten. Het samengaan van basisonderwijs en kinderopvang om één
doorlopende leerlijn te realiseren middels een Kindcentrum is een goede ontwikkeling. De
synergiemogelijkheden met onder andere sport en muziek sluiten hierop aan. De
gerealiseerde taalklassen en de bibliothekenvoorzieningen op alle scholen blijken
succesvol en dit willen we blijven faciliteren.
Veilige verkeersituaties
We hebben veel signalen ontvangen dat de kwaliteit van wandel-, voet-, en fietspaden

voor verbetering vatbaar is. Daarnaast moeten er bij de uitbreiding van fiets- en
voetpaden goede keuzes gemaakt worden om gevaarlijke verkeerssituaties te
voorkomen. Om de signalen te sturen en de gemeente te adviseren bij onderhoud en
aanleg van deze voorzieningen, wil Gemeenschapsbelang aansturen op een platform dat
de gemeente adviseert bij de aanleg van fiets- en voetpaden.
Jeugd krijgt zeggenschap
We zijn blij met de grote betrokkenheid van verenigingen, belangenorganisaties en
individuele burgers bij de vraagstukken die hen aangaan. Om een veilige en prettige
leefomgeving te behouden voor onze jongeren, vinden wij dat zij ook een stem moeten
krijgen en dat ook zij gevraagd en ongevraagd advies moeten kunnen geven. Wat ons
betreft wordt een 'Jeugdraad' opgericht met vertegenwoordiging van jeugdigen in de
leeftijdsgroep 11/12 - 18 jaar. Zij zullen worden betrokken bij voorstellen die specifiek
voor hun doelgroep zijn bestemd en zij zullen worden gesteund in nieuwe initiatieven.

