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Programma Jongerenwerk
Activiteiten voor jongeren in de
kerstvakantie

Geachte heer Kooijman,

Op 23 november 2020 ontving het college schriftelijke vragen over het aanbod van activiteiten voor
jongeren in de kerstvakantie. In deze brief ontvangt u antwoord op de door u gestelde vragen.

Beantwoording
Onder deze beantwoording wordt per vraag een beantwoording gegeven.

1. Bent u het eens met de gedachte dat juist in de komende kerstvakantie het belangrijk is dat er
voldoende ontmoetings-recreatieactiviteiten zijn voor jongeren vanaf 12 jaar?

Antwoord: Daar zijn wij het als college zeker mee eens. In deze corona tijd, waarin kinderen minder
kunnen doen door de maatregelen, moeten we voldoende ontmoetings- en recreatieactiviteiten
aanbieden.

2. Zijn er bij u al initiatieven bekend die hier op inspelen? Zo ja, welke?
Antwoord :

Antwoord: Ja. We weten dat het Jongerenwerk een kerstvakantie programma ontwikkeld heeft met veel
verschillende activiteiten. Hier wordt uitgebreider op ingegaan bij vraag 6. Daarnaast biedt Het Kruispunt /
Bibliotheek AanZet meer activiteiten aan, zoals te lezen is in vraag 5.
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3. Is het mogelijk om gelegenheid te bieden voor het beoefenen van teamsporten door sporthallen/ zalen
(extra) open te stellen?

Antwoord: Ja. In de B&W vergadering van dinsdag 1 december jl. is besloten dat de sportverenigingen
de sportzalen gratis mogen gebruIken voor extra sport en spel momenten. Dit geldt voor de periode 21
december tot en met 31 december, met uitzondering van de kerstdagen. Alle sportclubs- en besturen zijn
hier woensdag 2 december over op de hoogte gesteld. Dit project wordt gecoördineerd door de
buurtsportcoach van Kijkopwelzijn

4. Kan er een aanbod gericht op jongeren georganiseerd worden in het Inge de Bruijn Zwembad?

Antwoord: Het zwembad is bezig met een rooster inclusief recreatie mogelijkheden voor verschillende
doelgroepen in de kerstvakantie. Dit rooster wordt na 8 december gepubliceerd, omdat ze de
persconferentie van dinsdag 8 december afwachten

5. Kan KruIspunt Live, eventueel samen met andere maatschappelijke partners, in Het Kruispunt extra
activiteiten programmeren?

Antwoord: Ja. In de afgelopen weken is samen met bijvoorbeeld het Jongerenwerk een speciaal
kerstvakantie-film programma vormgegeven. Daarnaast is er Barendrecht in Wintedicht: jongeren kunnen
selfies maken voor mooi vedichte gebouwen in Barendrecht. Het gaat om loop en fietsroutes. Voor
kinderen is er een puzzelroute. Deze is opgezet in samenwerking met Bibliotheek AanZet. Daarnaast zijn
de volgende activiteiten beschikbaar: bieblab, spreekuur voor jongeren, voorleesuren, lezen en studeren
in de bibliotheek

6. Kunnen de jongerenwerkers een extra aanbod doen in Blok 0180, Waterpoort en in Het Kruispunt?

Antwoord: Het Jongerenwerk van Barendrecht heeft een kerstvakantie programma opgesteld van
ongeveer 20 activiteiten. De activiteiten lopen uiteen van lasergamen tot voetbal en koken. Daarnaast is
het BLOK0180 elke middag open voor inloop. Op oudejaarsdag zijn er vijf activiteiten ingepland. Deze
activiteiten worden ook benut om signalen op te vangen, wat de jeugd die avond gaat doen. Waar nodig
zoekt het jongerenwerk contact met de politie en de BOA’s. Het programma van KijkopWelzijn wordt
meegestuurd als bijlage.

7. Is het college voornemens rond oud en nieuw activiteiten voor jongeren te organiseren?

Antwoord: Het Jongerenwerk heeft op oudejaarsdag nog vijf activiteiten gepland staan. Daarnaast lopen
ze de hele dag door Barendrecht met chocomelk en oliebollen om het gesprek aan te gaan met de jeugd.
Op nieuwjaarsdag zijn er geen activiteiten gepland.
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8 . Is het mogelijk om voor deze periode een gezamenlijk aanbod te doen, zoals in de zomervakantie?

Antwoord: Ja. Dit is gebeurt tussen Het Kruispunt, Bibliotheek AanZet en het Jongerenwerk. In de
bijlage is het programma toegevoegd.
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