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Jeugdhonk
Hoogkerk
HOOGKERK, JUNI 2018
Beste dorpsgenoten,
Wij zijn een groep jongeren uit Hoogkerk. En willen heel graag een jeugdhonk.
Een eigen plek in het dorp waar we leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en
activiteiten kunnen organiseren. Zo’n plek is er namelijk al heel lang niet meer.
Nu lijkt het erop dat onze droom gaat uitkomen! Samen met het VWH, de
gemeente, de politie en jongerenwerkers van WIJ hebben we een plan gemaakt.
Er is in goed overleg een plek aangewezen. En we krijgen een mooie, voor dit
doel omgebouwde container. We gaan zelf de inrichting, de aankleding en het
onderhoud doen.
Met ons plan hebben we een tijdelijke vergunning aangevraagd (maximaal 5 jaar
geldig). De gemeente zal binnenkort haar besluit bekendmaken. Daarna hebben
omwonenden natuurlijk nog de gelegenheid om bezwaar te maken. Maar daar
gaan we niet van uit. We kunnen ons wél voorstellen dat u vragen hebt. Vandaar
deze flyer. U vindt de belangrijkste antwoorden op de achterzijde.
Namens de jongeren van Hoogkerk
Demian Aalders

Waar komt het jeugdhonk ?

Gekozen is voor de locatie Zuiderweg-Bangeweer.
Het honk komt op ruime afstand (meer dan 50 m)
van gewone huizen. De ingang is aan de achterkant.
Na 5 jaar zal misschien een andere plek worden
aangewezen.

Wat voor activiteiten en voor wie ?

Het jeugdhonk wordt in de eerste plaats een ontmoetingsplek voor jongeren
(18-25). Maar we willen, samen met WIJ, ook activiteiten voor andere
leeftijdsgroepen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een kinderdisco of een
buurtbarbecue. Het moet echt een aanwinst voor heel Hoogkerk worden.
Iedereen is welkom!

Wie ziet toe dat er geen overlast ontstaat ?

Jongerenwerkers en politie zullen een oogje in het zeil houden. De jongeren
weten dat hun vergunning bij terugkerende overlast snel zal worden ingetrokken.
Ze zullen er alles aan doen om te voorkomen dat hun eigen jeugdhonk, waarvoor
zo lang is geknokt, in gevaar komt.

Vragen ? Welkom op de inloopavond !

Wilt u meer weten over het jeugdhonk? Kom dan op woensdag 27 juni even
langs in de sportkantine van het dorpshuis. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn de
initiatiefnemers aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook denken we dan al iets
meer te kunnen vertellen over inrichting en activiteiten.
Mocht u niet kunnen op de 27e stuur dan uw vraag per email naar:
patrick@deverenigbareclub.nl (projectleider).

Weet jij
een leuke
naam ?

We hebben nog geen goede
naam voor ‘Jeugdhonk
Hoogkerk’. Wie een leuk idee
heeft is dus ook van harte
welkom op de inloopavond!

