
 

  

  

 Raadsmededeling 
  

Datum: 9 februari 2021                                                                                                      Zaaknummer: 360409 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Steller: Erik-Jan Blook, Anita Verwijmeren  

Kopie aan: Sjoerd Veldhuizen, Harold van de Velde, Han van den Heiligerberg 

Onderwerp: Tussenevaluatie Jongerenprogramma Roosendaal 

Bijlage: - 

 

Kennisnemen van 
De uitkomsten van de tussenevaluatie van de het Jongerenprogramma dat voor de kerstvakantie een 
extra impuls heeft gekregen ter ondersteuning van kwetsbare jongeren. 
 
Extra jongerencentra en meer inzet in de wijk leidt tot meer rust en grip op de wijk 
In december zijn er in Kalsdonk en Langdonk jongerencentra geopend. Deze zijn – samen met het 
jongerencentrum in Burgerhout – extra open geweest. Gemiddeld zijn de jongerencentra door 20 
jongeren per avond bezocht. Belangrijkste is dat de jongerenwerkers hierdoor een nog beter contact 
hebben gekregen met de jongeren in de wijk. Voor het bemensen van de jongerencentra en de 
aanwezigheid in de wijk is extra fte ingezet. Er zijn samenwerkingen aangegaan tussen onder andere 
jongerenwerk, straathoekwerk Spring, Aleco, Stichting Open Door, handhaving, wijkagenten, 
buurthuizen, opbouwwerk, streetcoaches en veiligheidsadviseurs van de Gemeente Roosendaal. 
Conclusie van de betrokkenen is dat door meer aanwezig te zijn en in gesprek te gaan de jongeren 
zich beter gehoord voelen en dat eerder ingespeeld kan worden op mogelijke onrust. De 
jongerencentra zijn de plek waar jongerenwerkers goed in gesprek kunnen gaan met jongeren. 
 
Campagne ‘Iets te doen’ om activiteiten onder de aandacht te brengen 
Onder het motto ‘Iets te doen’ is een marketingcampagne gestart om de activiteiten onder de 
aandacht te brengen van de jeugd. De campagne was zichtbaar in de stad op (digitale) borden. 
Daarnaast is een website ingericht waarop alle activiteiten staan, zie HIER. Belangrijkste deel van de 
campagne is via social media gegaan, zoals Instagram. Het bereik onder jongeren was groot. 
Daarnaast kunnen inwoners via Iets te doen ideeën opperen voor activiteiten. Hier is goed gebruik 
van gemaakt. Eén van de ideeën wordt binnenkort uitgevoerd en dat is kookcompetitie voor de jeugd 
(Heel Roosendaal Bakt) in samenwerking met een aantal chef koks van restaurants uit de gemeente 
Roosendaal.    
 
Voor ieder wat wils: van commando’s tot graffiti workshops 
Het basisprogramma is uitgebreid met een aantal in het oog springende activiteiten. Deze activiteiten 
waren gericht op de brede doelgroep jeugd. Het volgende is onder andere georganiseerd: 
1. Nu of Nooit: samenwerking tussen het Korps Commando Troepen en De Harde Leerschool in 

Roosendaal. Ruim 70 jongeren hebben hier 4 dagen lang aan meegedaan. 
2. Duo Fortnite Toernooi: 200 jongeren uit Roosendaal hebben aan dit 4-daagse toernooi 

meegedaan. 700 unieke kijkers hebben naar dit online toernooi gekeken. 
3. Maria’s eeuwige villa: dit is een digitale escaperoom waar inwoners van Roosendaal gratis en op 

een voor henzelf uitgekozen moment, aan deel kunnen nemen. 
4. Kickboksen en voetbalclinic’s: in de Westrand, Kalsdonk en Langdonk zijn op diverse dagen clinics 

gegeven. 



5. FIFA Politie toernooi: in samenwerking met de landelijke politie is een online FIFA toernooi 
opgezet. Deelnemers uit verschillende steden streden tegen elkaar. 

6. Graffiti workshops: in diverse wijken, waaronder Tolberg, Westrand, Kalsdonk en Langdonk, zijn in 
de open lucht graffiti workshops gegeven. 

 
Samenwerking en daadkracht zijn sleutels tot succes 
Het Jongerenprogramma is samengesteld in samenwerking met veel organisaties. Gelet op de 
urgentie heeft iedereen grote flexibiliteit getoond en is daadkrachtig te werk gegaan. Tijdens dit 
proces is duidelijk geworden dat de samenwerking en aanpak structureel kan verbeteren en dat we 
daar de komende tijd aandacht aan gaan besteden. Focus zal daarbij liggen op preventie. 
 
Jongerenprogramma wordt gecontinueerd 
De activiteiten die we (aanvullend) zijn gestart in het jongerenprogramma zullen de komende periode 
worden doorgezet. Dat betekent dat de jongerencentra open blijven en dat er activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd blijven worden. Daarnaast gaan we in gesprek met onze partners om na te gaan 
welke doelgroepen we hebben bereikt en of we het programma moeten bijstellen om ook andere 
doelgroepen te bereiken.   
 
Tot slot 
Alle activiteiten zijn binnen de op dat moment geldende corona maatregelen uitgevoerd. In deze 
raadsmededeling is niet ingegaan op de evaluatie vanuit veiligheid. Deze wordt momenteel 
uitgevoerd. Op een later moment wordt de raad hierover geïnformeerd.  
 
Afsluiting en ondertekening 
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,            De (loco) burgemeester, 

                               
 


