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Mevrouw K. Straus, de heer G. Koopmans
Per mail: informateurs@prvlimburg.nl

Roermond, 13 juni 2019

Betreft: De stem van jongeren

Geachte mevrouw Straus en heer Koopmans,

Tijdens de inspraakavond in het Gouvernement in Maastricht hebben we u ontmoet. Daar mochten
wij namens de jongeren van Roermond onze ideeën uitspreken. Dat was heel goed om te doen
omdat we merken dat er naar onze ideeën, mening en wensen nog maar weinig geluisterd wordt.
In Roermond zetten wij ons met een hele groep jongeren in voor meer cultuur en sport in de wijken
van de stad. Onder leiding van coaches werken we aan onze talenten en delen wij onze skills met
elkaar en met iedereen die naar onze shows komt kijken.

Vijf belangrijke actiepunten voor u:
1. Heb oog en oor voor jongeren! Nodig onze doelgroep vaker uit om in gesprek te gaan en
vraag naar onze mening over onderwerpen zoals cultuur, sport, klimaat en onderwijs. Doe
dat bijvoorbeeld een keer per maand, liefst in de avond in verband met school.
2. Kom eens wat vaker ‘buurten’. We ontvangen de nieuwe college leden graag en leiden ze
rond in de wijk om ze te wijzen op onze kansen maar ook op problemen die spelen. Denk aan
het ontbreken van plekken voor de jeugd (in steden maar ook in dorpen) om te werken aan
onze talenten.
3. In de wijken zijn er veel jongeren die een minder fijne thuissituatie hebben, voor deze
jongeren is juist het jeugd en jongerenwerk super belangrijk. Een positieve
vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling in de brede zin is een absolute must!

4. Geef cultuur en sport ook een ander Limburgs gezicht. Niet altijd weer de harmonie en het
wielrennen waar opnieuw in geïnvesteerd wordt. Kom ook eens ervaren welke
mogelijkheden er zijn om vanuit de provincie meer te doen met buurtcultuur (uit alle hoeken
van de wereld!) en urban-sporten die wij leuk en belangrijk vinden.

We hopen dat u onze actiepunten meeneemt in het nieuwe programma voor Limburg en zien u en
de nieuwe college leden graag terug bij ons in de wijk.

Groeten,

Geranimo Vlijt en Lindsey Reijners namens alle nieuwe Helden van Roermond.
Mede namens,
Bob Noldus, Wel.Kom, jongerenwerker en Nicolle van Lith, vrijwilliger nieuwe Helden namens Junior
kamer Roermond

Foto: onze helden uit Roermond, al deze jongeren onderschrijven deze 4 actiepunten die we voor u
hebben opgeschreven.

