
Notulen jongerendebat Nieuwleusen- vrijdagavond 21 november 2014
Gebundeld per thema en stelling

Inleiding

Jaarlijks wordt in één van de drie grote kernen een debat georganiseerd met raadsleden en jongeren. 
Op 21 november 2014 was de kern Nieuwleusen aan de beurt. 

Vanuit het lokale bestuur waren 9 raadsleden 
(CDA, Gemeentebelangen, Christenunie en D66) 
en wethouder von Martels aanwezig. Er waren 26 
jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar 
naar het debat gekomen; 19 jongens en 7 meiden. 
De jongeren zijn vanuit verschillende partijen 
benaderd: vanuit SMON (jongerencentrum), 
Palthehonk, het Agnietencollege, een keet en 
Scouting Nieuwleusen. Er waren ook twee 
geïnteresseerde volwassenen meegekomen: een 
keeteigenaar en de voorzitter van Scouting 
Nieuwleusen. (fractieleden D66?)

Na een gezamenlijk buffet en een quiz om de 
tongen los te krijgen,  werd aan de statafels over de 
verschillende thema’s gesproken. Na elk kwartier 
waarin een bepaald thema werd behandeld, 
schoven de jongeren door naar een andere 
statafel, zodat alle jongeren met alle raadsleden in 
gesprek zijn geweest. 

Hieronder komen per besproken thema de 
conclusies naar voren. Het is geen opsomming van 
wat er letterlijk gezegd is, maar een samenvatting 
van de punten die de jongeren het meeste naar 
voren brachten. 

1: Keten, alcohol en drugs.

Stelling: Keten worden vaak gezien als zuipketen, dit vind ik:
o Onterecht!!!
o Niet altijd terecht, maar er wordt toch wel eens teveel gedronken
o Waar, er wordt vaak en veel gedronken

Het beeld dat keten per definitie zuipketen zijn, wordt door de meeste jongeren niet gedeeld. Er wordt 
zeker wel gedronken en soms ook teveel, maar de meeste jongeren vinden dat het vaak wel meevalt. 
De media geven vaak een verkeerd ( en extreem)  beeld.  Ook wordt vaak de nadruk gelegd op keten, 
terwijl het alcoholgebruik door studenten(verenigingen) vaak nog veel extremer is. 

Keten zorgen ervoor dat jongeren samen komen en niet op straat gaan hangen, meestal is er ook enig 
toezicht van ouders. Meerdere keren werd benoemd dat jongeren in de keet op elkaar letten en dat er 
veel onderlinge controle is, misschien wel meer dan bij openbare horecagelegenheden. Sommige 
jongeren vinden dan ook dat toezicht door ouders niet nodig is, maar andere jongeren vinden het juist 
een voorwaarde dat er enig toezicht of betrokkenheid is vanuit ouders bij een keet. 

Stelling: De overheid zeurt, het alcoholprobleem onder jongeren valt best mee.
Een deel van de jongeren vindt de verhoging van de leeftijdsgrens een goede zaak, omdat de 
hersenen zich nog volop ontwikkelen als je 16 bent. Ook is het goed voor die jongeren die hun eigen 
grens niet kennen. Er had alleen wel beter nagedacht moeten worden over de jongeren die nu 16/17 



zijn en eerst wel mochten drinken, maar nu niet meer. Dat vinden alle jongeren (en hun ouders 
meestal ook) grote onzin en de jongeren van deze leeftijd komen nog heel gemakkelijk aan alcohol. 

Andere jongeren vinden de verhoging van de leeftijdsgrens onzin, zij denken dat regels stellen geen 
zin heeft. Als jongeren willen drinken, doen ze het toch wel. Bij tentfeesten zijn de leeftijdsbandjes ook 
niet effectief. Als je daar aan alcohol wilt komen, dan lukt dat toch wel. Sommige jongeren vinden het 
dan ook niet terecht dat de organisatie daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

Jongeren vinden dat volwassenen een voorbeeldfunctie hebben. 

Stelling: Doordat de leeftijdsgrens is verhoogd mag ik niet meer drinken, daardoor ga ik..
Doordat de leeftijdsgrens is verhoogd, zijn jongeren meer bij iemand thuis of in de keet gaan drinken. 
Geen enkele jongere gaf aan dat ze minder zijn gaan drinken als gevolg van de verhoogde 
leeftijdsgrens. 

Stelling: Drugs in Nieuwleusen? Echt niet!
Jongeren denken dat er ook in Nieuwleusen softdrugs gebruikt wordt. Ook zijn er jongeren die 
partydrugs gebruiken wanneer ze naar een festival gaan, daar zou wel beter op gecontroleerd moeten 
worden. Uit de antwoorden blijkt niet dat jongeren vinden dat er een probleem is op het gebied van 
drugsgebruik in Nieuwleusen. De problemen in grote steden zijn veel zichtbaarder, in een dorp als 
Nieuwleusen is meer sociale controle. 
Een coffeeshop in Nieuwleusen is volgens jongeren geen goed idee. 

Stelling: Jongeren die (zich) comazuipen moeten de rekening zelf betalen.
De meeste jongeren zijn het eens met deze stelling. Het is je eigen verantwoordelijkheid dus mag je 
de kosten ook betalen. Als je zoveel drinkt, ga je echt te ver. 
Hoewel jongeren denken dat voorlichting niet echt werkt, vinden ze het wel goed dat je weet wat 
alcohol met je hersens doet, je bent dan in ieder geval gewaarschuwd. 

2. Vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage

Stelling: Ik weet waar ik vrijwilligerswerk zou kunnen doen in Nieuwleusen.
Een deel van de jongeren weet waar ze vrijwilligerswerk zouden kunnen doen. Voornamelijk in 
maatschappelijke hoek (welzijnswerk, jeugdsoos, kringloop, etc.). Er zijn niet heel veel jongeren die 
vrijwilligerswerk doen. 

Stelling: Maatschappelijke stage moet weer wettelijk verplicht worden.
Veel scholen hebben, ondanks dat het niet wettelijk verplicht is, nog steeds de maatschappelijke stage 
als verplicht onderdeel. De meeste jongeren vinden een maatschappelijke stage een goed idee, 
omdat het zorgt voor verantwoordelijkheidsgevoel of maatschappelijke betrokkenheid (een stukje 
‘sociaal zijn’).  Kritiek op de maatschappelijke stage is er ook.  Een paar jongeren vinden het aanbod 
beperkt en sommige stages sluiten helemaal niet aan op het doel omdat jongeren feitelijk niet iets 
kunnen bijdragen aan de maatschappij met de stage.  Enkele jongeren vinden dat de stage meer zou 
moeten aansluiten bij het werk dat je later zou willen gaan doen.  

Stelling: Als er een beloningssysteem zou zijn zou ik eerder vrijwilligerswerk gaan doen.
Waarschijnlijk wel. Jongeren vinden dat vrijwilligerswerk goed op je CV staat en wanneer je er ook iets 
aan overhoudt, zal er waarschijnlijk wel meer interesse voor zijn. 

Stelling: Mensen die een uitkering krijgen moeten verplicht vrijwilligerswerk gaan doen.
De meeste jongeren reageren positief op deze stelling, hoewel je het dan misschien geen 
vrijwilligerswerk meer kan noemen (het is immers niet vrijwillig).  Het zorgt wel voor een dagritme en 
doordat je ervaring opdoet krijg je misschien weer sneller een baan. Voor mensen die dus bij huis 
zitten terwijl ze zouden kunnen werken, is het een goed idee. 

De vraag ontstaat, of er geen banen door verdwijnen doordat bepaald werk dat eerst betaald was, dan 
ineens vrijwilligerswerk wordt. 
Het vrijwilligerswerk moet geen vervanging worden van de sollicitatieplicht, vinden de meeste 
jongeren. Daar moet dus ook tijd voor vrijgemaakt kunnen worden. 



Mensen die niet kunnen werken door omstandigheden (ziekte bijv.), zouden niet verplicht moeten 
worden vrijwilligerswerk te doen. 

3. Zorg/mantelzorg

Stelling: Ik ken veel jongeren die voor één van hun ouders moeten zorgen.
Een deel van de jongeren kent iemand die voor iemand anders moet zorgen. Van de jongeren die 
iemand kennen, geeft een aantal aan dat de mantelzorg niet belemmerend is voor het doen en laten 
van de jongere. 
Sommige jongeren geven aan dat kinderen niet voor iemand horen te zorgen, anderen geven aan dat 
het erbij hoort. Niet alle jongeren praten er makkelijk over, stoppen het weg. Als een kind taken 
overneemt nadat een ouder is overleden, wordt dat niet altijd als mantelzorg gezien terwijl het dat wel 
is. 

Stelling: Je mag néé zeggen tegen mantelzorgtaken!
De meeste jongeren zijn het er over eens dat je nee mag zeggen, je zit als jongere in een belangrijke 
periode die bepalend is voor je toekomst en waarin je school en vrienden heel belangrijk zijn. Toch is 
het soms erg moeilijk om nee te zeggen, want je wil niet iemand in de steek laten.  Je kan wel 
proberen de zorg zoveel mogelijk te delen met anderen. 
Op de vraag of er ondersteuning nodig is voor jongeren die mantelzorgen, is het antwoord door één 
groepje jongeren dat er niet echt veel ondersteuning nodig is. Waardering voor wat je doet (bijv. 
concertkaartjes), zou wel mooi zijn.

Stelling: In Nieuwleusen zorgen wij voor elkaar als dit nodig is.
Over het algemeen zijn jongeren het hier wel mee eens. Als je elkaar kent (buren, vrienden, familie), 
dan help je elkaar. Het is wel afhankelijk van je eigen netwerk en de buurt waarin je woont. Ook het 
niet spreken van de taal kan een drempel zijn. Als je later in Nieuwleusen komt wonen denken 
sommige jongeren dat het moeilijker is om tussen de mensen te komen, dan wanneer je er geboren 
bent. 

Stelling: Door de bezuinigingen in de zorg moeten wij elkaar meer helpen.
Ja. Je wil zelf ook geholpen worden als je ziek bent, dus is het logisch dat je anderen ook helpt. Het 
ligt er wel aan wie het is, jongeren noemen hierbij goede vrienden en hun ouders. Ook kan de tijd een 
belemmering spelen.  Enkele jongeren zijn bang dat door de bezuinigingen sommige mensen buiten 
de boot gaan vallen. 

Stelling: Ouders moeten minder werken en meer voor hun kinderen zorgen.
Over deze stelling zijn de meningen verdeeld. Veel jongeren vinden het niet nodig dat er altijd iemand 
thuis is als jongeren thuis komen van school, ook al vinden jongeren het wel prettig/gezellig als er wel 
iemand is. Je leert zo om voor jezelf te zorgen en zelfstandig te worden en dat moet je ook als je op 
kamers/uit huis gaat. Het is wel heel afhankelijk van de leeftijd, bij jongere kinderen is het wel 
belangrijk dat er iemand is.  Het is niet reëel dat er altijd een ouder thuis is, ouders moeten ook geld 
verdienen. Opa en oma’s gaan een steeds meer een belangrijke rol spelen. 
Andere jongeren vinden het slecht dat ouders niet meer zelf voor hun kinderen kunnen zorgen omdat 
ze beiden moeten werken om rond te komen. Kinderen horen niet op te groeien in een 
kinderdagverblijf en het is dus belangrijk dat er een ouder is als de kinderen thuis zijn. 

4. Onderwijs

Stelling: Zonder studiefinanciering kan ik geen studie volgen.
Jongeren zijn niet blij met het leenstelsel en denken dat het 0een aantal jongeren (met name jongeren 
van wie de ouders niet in de kosten kunnen bijdragen) wel belemmert om een studie te gaan volgen. 
Veel jongeren en hun ouders zijn niet voorbereid op het leenstelsel en staan er dan ook niet echt open 
voor. 
Het feit dat je een behoorlijke schuld opbouwt, is voor veel jongeren een probleem. Dat de afbetaling 
afhankelijk is van het inkomen en dat je er lang over mag doen om af te lossen scheelt wel, maar toch 
denken veel jongeren dat een grote studieschuld later problemen oplevert. 



Jongeren vinden het nu nog belangrijker dat er op de middelbare school voldoende tijd en aandacht is 
om de juiste studiekeuze te kunnen maken, zodat jongeren vaker direct een studie kiezen die ook bij 
hen past. Jongeren denken dat meer jongeren (gaan) kiezen voor een studie waarin makkelijker werk 
te vinden in plaats van een studie die ze echt leuk vinden. 

Een aantal jongeren geven aan dat stagevergoedingen gelijk zouden moeten worden getrokken. Nu 
krijgen sommige jongeren wel een stagevergoeding, terwijl anderen helemaal niets krijgen. 

Stelling: Als ik klaar ben met mijn studie kan ik een passende baan vinden.
Dit is erg afhankelijk van de studie die je kiest. 
Ook hier geven sommige  jongeren aan dat zij gaan kiezen of hebben gekozen voor een richting 
waarin ze denken ook een baan te kunnen vinden in plaats van de studie die ze het leukst lijkt, maar 
anderen houden hier geen rekening mee. Aanbod en vraag gaan op en neer. 
De meeste jongeren maken zich nog niet erg veel zorgen. 

Stelling: Schoolboeken zijn niet meer nodig, we gebruiken liever een laptop of IPad voor school.
Er zijn voor en nadelen aan de laptop/tablet. De voordelen zijn dat je geen boeken hoeft aan te 
schaffen die soms helemaal niet gebruikt worden (dat gebeurt nu best vaak) en dat je minder mee 
hoeft te sjouwen. Het werken met een IPad/laptop  op school wordt wel als prettig ervaren. 

De meeste jongeren vinden het lezen van een boek op de laptop of Ipad echter niet prettig. Kortom, 
boeken die echt veel gebruikt gaan worden, kunnen beter nog wel gewoon worden aangeschaft, maar 
boeken die nauwelijks gebruikt gaan worden niet. Die kun je beter digitaal hebben. 

Stelling: Als ik mijn middelbare school af kan maken in Nieuwleusen dan doe ik dat (of had ik dat 
gedaan)
De meningen zijn verdeeld. Veel jongeren zouden hun school in Nieuwleusen willen afmaken als de 
mogelijkheid er was, maar jongeren die naar Zwolle zijn gegaan, hebben dat niet als een probleem 
ervaren. 
Sommige jongeren zijn niet zo positief over de middelbare school in Nieuwleusen, omdat ze het idee 
hebben dat er veel wordt gepest en kinderen die anders zijn gauw buiten de groep vallen. 

Een groep jongeren die de middelbare school al hebben afgerond, vindt het geen goed idee om altijd 
maar op dezelfde plek/school te blijven. Door naar een andere omgeving te gaan (zoals de stad), leer 
je nieuwe mensen kennen, vergroot je je sociale vaardigheden en is het een leuke nieuwe uitdaging. 
Zij vinden de ideeën voor een school van 4-16 in Nieuwleusen dan ook geen goed idee. 

Stelling: Scholen moeten energie drank verbieden, in de school en op het schoolplein.
Ook hierover zijn de meningen verdeeld. De oudere jongeren zijn het hier over het algemeen mee 
eens (‘sommige stuiteren door de klas’), de jongere groep juist niet (‘het wordt gebruikt wanneer een 
jongere ook energie nodig heeft, anders houden jongeren het niet vol’).
  

5. Wonen en werken 

Stelling: In Nieuwleusen is er genoeg plek voor mij om te wonen.
Er is genoeg plek, maar wel vragen veel jongeren zich af of de huizen betaalbaar zijn voor starters 
(ook al zal het goedkoper zijn dan in de stad). Voor jongeren zouden er misschien appartementen in 
leegstaande gebouwen kunnen worden gemaakt. 
Of jongeren ook in Nieuwleusen willen (blijven) wonen, denken een aantal dat dat afhankelijk is van 
waar je werk kan vinden. Er zijn jongeren die aangeven graag naar de stad te willen verhuizen, 
anderen denken dat ze wel in Nieuwleusen willen (blijven) wonen als ze ouder zijn. Voor nu is het voor 
veel jongeren saai. 

raadslid

Het is wel lekker 
rustig wonen in 

Nieuwleusen, toch?
Ja, voor u is 

het rustig, voor 
ons is het saai!



       jongere

Stelling: Er hoeft niets veranderd te worden aan het wonen in Nieuwleusen.
De meeste jongeren zijn best heel tevreden met het wonen in Nieuwleusen.  De meeste voorzieningen 
zijn mooi centraal in Nieuwleusen. Er is veel keuze aan scholen en genoeg sportmogelijkheden. 
Enkele jongeren geven aan, dat het niet goed zou zijn als alle scholen naar het middengebied gaan. 
Dan heb je wel heel veel kinderen op één plek. 
Jongeren geven aan een gezamenlijke plek te missen om elkaar te ontmoeten, zoals een danscafé of 
iets dergelijks. Nu moeten ze naar een andere plaats, zoals Balkbrug. 
Jongeren vinden dat de bussen veel te vol zitten!! Vooral tussen 07.00 en 09.00 uur ’s morgens. 
Alleen in de winter wordt er soms een extra bus ingezet. 

Stelling: In Nieuwleusen is genoeg te doen voor alle leeftijden.
Niet veel jongeren zijn het met deze stelling eens. Tot een jaar of 14 is er genoeg te doen, maar 
daarna houdt het in Nieuwleusen wel een beetje op, dan moet je naar Zwolle of Balkbrug. Ook bij de 
scouting stoppen de meeste jongeren als ze rond de 14 jaar zijn, maar als ze een jaar of 18 zijn 
komen veel jongeren weer terug in de leiding. 
Je kunt wel naar de jeugdsoos, maar veel jongeren gaan dan in een keet zitten of hangen op straat. 
Als er naar ideeën wordt gevraagd, noemen jongeren dat er meer evenementen moeten worden 
georganiseerd die aansluit op wat jongeren (ouder dan 14) leuk vinden. Ook bestaande 
ontmoetingsplekken (jeugdsozen) zouden moeten aansluiten bij de behoefte van de iets oudere 
jongeren (bijvoorbeeld hardstyle) .

Stelling: Ik wil mijn hele leven in Nieuwleusen blijven wonen.
Veel jongeren wel, maar er zijn ook jongeren die niet in Nieuwleusen willen blijven wonen.  Enkele 
jongeren geven aan dat er meer gelijkheid zou moeten zijn tussen Dalfsen en Nieuwleusen, zij vinden 
dat Dalfsen wordt voorgetrokken. 

Stelling: Ik voel me veilig in Nieuwleusen.
De meeste jongeren voelen zich wel veilig, ondanks dat er soms inbraken zijn. 
Sommige hangplekken zijn voor volwassenen en ouderen, maar ook voor andere jongeren,  wel wat 
intimiderend waardoor het niet veilig voelt. 
De oversteekplekken bij de zijwegen van het Westeinde (vooral in het donker) en de oversteekplek bij 
bakkerij Timmer vinden een aantal jongeren onveilig voor fietsers .


