
 

Notulen en actiepunten Jeugd en Jongeren (23-05-2015) 

Actielijst Jeugd en Jongeren 

1. Jeugd en jongeren tussen 12 en 18 jaar 

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is in Bakel de Jeugdsoos. Deze wordt druk bezocht tot een bepaalde leeftijd. Echter na 12 jaar raken we 

ze in Bakel kwijt en vertrekken ze. 

Actie: nadenken of en hoe we dit kunnen voorkomen. Hiervoor dienen we in overleg te gaan met de initiatiefnemers van de Soos. 

2. Fuse en jongeren 12 tot en met 18 jaar 

De fuse zou prima geschikt zijn als ontmoetingsplek. Wel dienen we nadrukkelijk rekening te houden met de schenktijden die binnen de 

horeca gelden. Overigens wil de Fuse graag nadenken hoe we de Fuse zouden kunnen inzetten voor deze doelgroep. 

Actie: initiatieven uitwerken hoe we dit kunnen bewerkstelligen. Bestuur van de Fuse zal hier een eerste aanzet voor maken en hierover in 

overleg gaan met DSVB. Idee: terugkerende jamsessie organiseren voor de jeugd. 

3. Invulling Olleke Bolleke 

Olleke Bolleke staat inmiddels leeg en we zouden deze locatie graag willen behouden om in te kunnen zetten ten behoeve van de 

leefbaarheid voor Bakel. De gemeente heeft hierover gesproken met de Fuse. Een idee van de Fuse is het livegebeuren naar de toekomst toe 

laten groeien en Olleke Bolleke hiervoor in te zetten. Echter de capaciteit om dit nu weg te zetten ontbreekt bij de Fuse. 

Actie: In overleg met de gemeente vanuit DSVB om tijd te vragen om te komen tot een plan vanuit de gemeenschap. 

4. Enquête behoeftepeiling jongeren groepen 7, 8 en 1ste klas voortgezet onderwijs 

Vanuit de dorpsondersteuners zal een enquête uitgezet worden onder deze leeftijdscategorie om te peilen waar de behoeften van deze 

doelgroep ligt. De resultaten zullen gebruikt worden om deze doelgroep waar mogelijk vooruit te helpen. 

5. Stimuleren jeugd en jongeren om zelf met initiatieven te komen 

Vraagstuk: hoe stimuleren we jeugd en jongeren om zelf met initiatieven te komen. De beste ideeën komen van hen zelf! 

Actie: onderwerp staat op de agenda van DSVB Jeugd en Jongeren van 24 juni 2015. 

6. Bakel en hangjongeren 

Problemen met hangroepjongeren op het moment beperkt. Geen actie noodzakelijk. 

7. Inventarisatie wat er al is aan activiteiten voor Jeugd en Jongeren van 12 tot 18 jaar? 

Actie: Siel, gereed in juni. 

 

 


