Onderwerpen Jongerengemeenteraad 2019
Drie van de vijf scholen hebben stellingen ingeleverd . Aan u de vraag om er twee te kiezen:
èèn voor de eerste, en èèn voor de tweede ronde van de jongerengemeenteraad. De eerste
ronde is een discussieronde, het andere onderwerp is bedoeld voor moties/amendementen
van de scholen.
Ook de gemeente Langedijk kiest uit onderstaande stellingen twee onderwerpen. Mochten
die verschillen met die van ons, dan hakt de voorzitter van de werkgroep
Jongerengemeenteraad, M. Feelders, samen met de werkgroepleden de knoop door.
TRINITAS: JOHANNES BOSCO (VMBO), HHW
Stelling: Gemeente Heerhugowaard betrekt te weinig jongeren bij de ouderenzorg. Zij
moet hiervoor initiatieven stimuleren die door jongeren en ouderen gezamenlijk worden
ontwikkeld.
Aanleiding: Wat de leerlingen uiteindelijk belangrijk vinden is dat ouderen beter
geholpen worden, dat jongeren hierbij wellicht betrokken worden en dat de zorg
beter word. Hierin hopen ze dat de scholen initiatieven bedenken en keuzes hierin
maken of het nodig is en deze in het debat ter discussie komen.
De leerlingen hopen dat er meerdere initiatieven bedacht worden, zodat zij
uiteindelijk een discussie kunnen hebben over hoe dit beter te doen, waar de keuze
te maken je geld uit te geven. Zij hebben het volgende onderwerp ter discussie
bedacht:
(Je kunt hier denken aan manieren om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan,
jongeren te betrekken bij hun gemeente en ouderen op verschillende manieren te
helpen. Hierbij hebben zij een idee voor een zorgcentrum/klein vorm van een
ziekenhuis, andere manier van samen wonen oud en jong etc.)

JAN ARENTZ (VMBO), Langedijk
Stelling: De gemeente doet te weinig aan bewustwording op het gebied van groen en een
schone omgeving.
Stelling: Er is te weinig integratie tussen jongeren onderling.

CLUSIUS (VMBO), HHW
Stelling: Rotondes zijn onveilig voor fietsers.
Knelpunten:
1. Er moet meer veiligheid zijn op rotondes (Middenwaard; Westtangent naar
Obda …).
a. In bijlage zit een schets van hoe met een simpele spiegel het probleem aan de
Westtangent-rotonde naar Obdam kan worden opgelost.

b. Bij de rotonde aan de Middenwaard aan onze school is een onveilige situatie
waarbij fietsers van beide richtingen komen en automobilisten dit niet
verwachten
c. Vanuit het standpunt van de automobilisten is het vaak onmogelijk een goed
overzicht op de rotondes te hebben bij het verlaten (door positie auto).
Fietsers hun voorrang ontnemen met behulp van haaientanden zou dit
probleem veilig oplossen.
d. Inzetten op verkeerslessen (hand uit steken, voorrang van rechts,
haaientanden)
e. Meer lantarenpalen
2. Brug aan het Trinitas college (JB) is een onveilige situatie die veel aanrijdingen
veroorzaakt. Leerlingen die afslaan en dus het doorgaand verkeer kruisen moeten
stoppen en voorrang verlenen. Dit doen ze niet. Dit aangeven op een bord en
bespreken op school (Trinitas) zou dit kunnen oplossen.
3. Bij het spoor kan je niet veilig oversteken
4. Bij kruispu t aa foru is het oor fietsers le e sge aarlijk e blokkere auto’s
doorgang. Bekeuren?
5. Tunnel bij het station
6. Tram HHW Alkmaar
7. Weg met de nieuwe toren aan het station
8. Meer prullenbakken in de wijken
9. Minder criminaliteit / vaker politiepatrouille door de wijken / rivierenwijk
10. Strengere straffen voor mensen die vuurwerk afsteken VOOR oud en nieuw
11. Meer bomen
12. Een deel zonnepanelen fietspad
13. Vaker mensen afval laten rapen
14. Fietspaden / voetpaden herstellen
Stelling: De integratie wordt gestimuleerd door het inzetten van oefenpunten, waar
integranten samen met de lokale bevolking de Nederlandse taal kunnen oefenen.
Aanleiding: Oefenpunten voorzien voor mensen die de taal oefenen. Dit kan in winkels /
lokette orde aa gege e
et ee bordje oefe hier u Nederla ds . Dit zou de
integratie bevorderen en brengt ook een beter contact tussen integrant en bevolking
(begrip).
Stelling: Jongeren kunnen niet genoeg chillen en hangen in Heerhugowaard.
Knelpunten:
1. Verlichte hangplekken voor jongeren bv. bij skatepark. (de verlichte plaatsen worden
opgezocht (voor winkels) en dit zorgt voor overlast. Jongeren worden weggestuurd)
2. Prullenbakken bij oud en nieuw afsluiten / weghalen aan skatepark (tegen
vernietiging door vuurwerk)
3. Meer buitensport gelegenheden: openlucht fitness*
4. KFC Middenwaard

5. Meer uitgaansmogelijkheden voor onder 18
a. Discotheek
b. Paintball
c. Kartbaan
6. Meer openlucht fitnesstoestellen
7. Te weinig plekken om uit te gaan
8. Te weinig plaatsen om te chillen onder weg gestuurd te worden
9. Het zwembad is te klein
10. Leukere winkels, meer merkwinkels
11. Een sportpark
12. Een museum
*veel meet calisthenics (openlucht fitnessen) parken. Er is welgeteld 1 calisthenics park in
HHW en die is in een periode gebouwd waarin die sport totaal onbekend was. Het gevolg
hiervan was dat jongeren niet wisten wat zij er mee moesten en het hebben vernield.
Daarentegen is calisthenics nu zeer bekend en ik denk dat als je een stuk of 3, 4 van die
arke plaatst, dat er i der geha gd wordt e er eer gesport wordt. E op het
moment dat zo iets gezien wordt gaan mensen dat kopiëren. Op deze manier wordt HHW
beter en gezonder. ( nvdr ook voor minder vermogende mensen) – S
Algemene opmerkingen:
1. Sneller internet
2. Een ziekenhuis
3. Meer bushaltes op sommige plaatsen

