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INLEIDING

In de gemeenteraad van Papendrecht is op 12 juli 2018 een motie aangenomen

omtrent ontmoeting en verbinding van de Papendrechtse jongvolwassenen (18-25

jaar). In deze motie is geconstateerd dat: 

 

Het een (politieke) wens is om meer ontmoeting en verbinding te faciliteren;

Voor de jongvolwassenen er geen laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn waar

zij kunnen bouwen aan een sociaal netwerk;

Problemen zoals eenzaamheid, schuldenproblematiek en uitsluiting onder

jongvolwassenen toeneemt; 

De jongvolwassenen zich steeds minder thuis voelen in de gemeente en dit niet

altijd te maken heeft met het vinden van geschikte betaalbare woningen. 

 

In de motie ‘Ontmoeting en Verbinding Jongvolwassenen’ spreekt de

gemeenteraad uit dat er voor jongvolwassenen ontmoetingsplekken moeten

komen waar ontmoeting en verbinding tot stand komt. Echter verzoekt het college

in de motie eerst om de dialoog aan te gaan met de doelgroep en hun behoefte te

peilen als het gaat om ontmoeting en verbinding. 

 

De Gemeente Papendrecht moet uitvoering geven aan deze motie.

Jongerencommunicatiebureau Jong & Je Wil Wat is door de Gemeente

Papendrecht gevraagd om het onderzoek uit te voeren naar de behoeften van

Papendrechtse jongvolwassenen rondom ontmoeting en verbinding.

AANLEIDING

HOOFDVRAAG

Het doel van het onderzoek is het bereiken van 300+ Papendrechtse

jongvolwassenen en hun behoeftes ophalen m.b.t. ontmoeting en verbinding.

 

Daarnaast is ook belangrijk dat:

We verschillende doelgroepen Papendrechtse jongvolwassenen (18-25 jaar)

bereiken om inzichten bij op te halen; 

We breed ophalen wat er speelt bij hen omtrent verbinding en ontmoeting

en welke behoeftes en ideeën zij hierbij hebben; 

We goed met jongeren communiceren over verwachtingen, om

teleurstelling te voorkomen;

We dit project aanvliegen samen met jongvolwassenen, om hen in hun

kracht te zetten. 

 

Op basis van de inzichten uit het onderzoek kan de gemeente Papendrecht

uitvoering geven aan de motie Ontmoeting en Verbinding Jongvolwassenen.

DOELSTELLING

DEELVRAGEN

Hoe denken jongvolwassenen over Papendrecht? 

Waar hebben zij behoefte aan in Papendrecht? 

Hoe zien jongvolwassenen ontmoeting en verbinding? Wat betekent dit

voor hen?

Waar hebben ze behoefte aan in Papendrecht als het gaat om ontmoeting

en verbinding? 

Waar ontmoeten jongvolwassenen elkaar in Papendrecht? Zijn er voldoende

faciliteiten? 

Wat missen jongvolwassenen nog in Papendrecht? 

Welke rol zien zij voor de gemeente om in die behoefte te voorzien?

Waar hebben jongvolwassenen (18-25 jaar) in Papendrecht

behoefte aan als het gaat om ontmoeting en verbinding?
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AANPAK

 1: KICK-OFF MET PROJECTTEAM 

 2: KICK-OFF MET JONGVOLWASSENEN

3. ONDERZOEKSPLAN MET VRAGEN
VOOR ENQUÊTE EN INTERVIEWS

4.  ENQUÊTE VERSPREIDEN

5. INTERVIEW WORKSHOP

6. INTERVIEWS UITVOEREN

7. ANALYSE MET 
ANALYSEMEETING

8. ONTWIKKELEN PRESENTATIE

9. PRESENTATIE  IN DE CIE
SAMENLEVING 
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LEESWIJZER 

LEESWIJZER

In dit visuele rapport vind je de belangrijkste uitkomsten uit

het onderzoek onder jongvolwassenen in Papendrecht en hun

behoefte m.b.t. ontmoeting, verbinding en participatie. 

 

Met het onderzoek hebben we breed opgehaald wat er speelt

bij jongvolwassen in Papendrecht. De uitkomsten die

antwoord geven op de deelvragen en die de behoeften van

jongvolwassenen weergeven, zijn in dit rapport

samengevoegd. 

 

Vervolgens adviseert Jong & Je Wil Wat op basis van de

uitkomsten een aantal concepten voor meer ontmoeting,

verbinding en participatie én een startpunt hoe de gemeente

Papendrecht samen met jongvolwassenen deze concepten kan

gaan ontwikkelen. 

 

Voor alle overige inzichten uit de enquête en de interviews

verwijzen we per pagina naar de bijbehorende bijlage. De

bijlagen worden in een los document bijgevoegd bij dit visuele

rapport.
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RESPONDENTENOVERZICHT 
Zie bijlage 1 voor overige

respondenten-informatie

Enquête: 318 jongvolwassenen

Vrouw

59.1%

Man

40.9%

18 jaar

21.3%

19 jaar

19.8%

20 jaar

19.2%

21 jaar

13.4%

23 jaar

7%

25 jaar

7%

22 jaar

6.7%

24 jaar

5.5%

mbo 

44.2%

hbo

31.8%

wo

9.7%

havo

6.5%

vmbo

3.4%vwo

2.5%

Anders

1.9%

thuiswonend, geen kinderen

91%

samenwonend, geen kinderen

6%

Anders 

0.7%

Werk

34.6%

School + bijbaan

25.2%

Fulltime school

16.5%

Parttime school + parttime werken

16.2%

Anders 

5.3%Werkzoekend 

2.3%

Wat is je geslacht?

Wat is je woonsituatie?*

Hoe oud ben je?

Wat doe je overdag?

Wat is je opleidingsniveau?

*We weten van enkele respondenten dat zij niet meer in Papendrecht woonden, maar er nog wel vaak komen of er net pas weg zijn. Zij wilden toch graag hun mening geven.

Diepte-interviews: 11 jongvolwassenenTotaal aantal respondenten: 318 jongvolwassenen

samenwonend,. 

met kinderen

2%
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0% 25% 50% 75% 100%

Rustig (260 res.) 

Saai  (175 res.)  

Familie (132 res)  

Gezellig (93 res.)  

Traditioneel (77 res.)  

School (72 res.) 

Sportief (58 res.)  

Vrije tijd (43 res.)  

Levendig (26 res.) 

Druk (11 res.) 

Creatief  (7 res.)  

RUSTIG, SAAI, FAMILIE

Jongvolwassenen associëren Papendrecht vooral met rustig, saai en met familie. In de interviews

omschrijven jongvolwassenen dat er een ‘ons kent ons’ sfeer hangt in Papendrecht omdat een groot

deel van hun familie en vrienden er woont. Dit zorgt voor een gevoel van gezelligheid en veiligheid. 

 

Jongvolwassenen zien waarde in de rustige omgeving van Papendrecht in combinatie met de snelle

verbinding met de drukte, de omliggende steden. 

 

De associaties ‘rustig’ en ‘saai’ komen voort uit dat jongvolwassenen vinden dat er te weinig te doen is

voor jongvolwassenen. Er worden volgens hen te weinig dingen georganiseerd voor jongvolwassenen. 

ASSOCIATIES 

"HET IS SAAI. ER IS NIET VEEL TE DOEN, MAAR DE
SFEER DIE ER HANGT BLIJFT WEL ALS EEN DORPJE."

- Vrouw, 19 jaar, wo, thuiswonend 

7



ONTMOETING IS...

ONTMOETING

Leuke dingen doen en

gezelligheid 

Bijkletsen 
Nieuw iemand

leren kennen 

Bij elkaar komen

Nieuwe mensen leren

kennen via nieuwe

chillplekken 

Ruimte hebben om

af te spreken 

Tijd doorbrengen met

vrienden 

Wat betekent ontmoeting voor jou?
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VERBINDING IS...

Wat betekent verbinding voor jou?

VERBINDING

Groep mensen

verbonden met elkaar

Aan een groep

gehecht zijn

Dezelfde interesses hebben

Buiten je vriendenkring ook

andere mensen ontmoeten Goed met elkaar in

contact staan

Hoe goed je met

mensen bent Elkaar accepteren

zoals ieder persoon is

De connectie met

elkaar (opbouwen)

Overeenkomen met een

ander of juist verschillen
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ONTMOETING & VERBINDING - NU

Matig

40%

Onvoldoende

38%

Voldoende 

16%

Weet ik niet/ Geen mening

4%

Zijn er volgens jou in Papendrecht voldoende

openbare plekken om vrienden te ontmoeten?

Papendrechtse jongvolwassenen zijn het er

over eens dat er matig tot onvoldoende

openbare plekken zijn waar ze hun

vrienden kunnen ontmoeten. Daarom

spreken ze het meeste af met vrienden bij

iemand thuis. In de interviews geven

jongvolwassenen aan dat dit niet altijd

ideaal is, omdat de meesten bij hun ouders

wonen. Ze kunnen niet zomaar altijd

vrienden over de vloer hebben.

- Man , 23 jaar, mbo , thuiswonend

"IK GA OOK BIJ VRIENDEN THUIS ZITTEN, MAAR DAT HANGT
VOORAL AF VAN DE OUDERS. JE KUNT NIET ELK WEEKEND MET

10 MAN ERGENS IN DE WOONKAMER ZITTEN.’’

OPENBARE PLEKKEN

Bij iemand thuis

41.7%

Horeca / Uitgaan

15.5%

Buiten op straat 

14.6%

Ik ontmoet mijn vrienden niet in Papendrecht

13.6%

Bij de sportvereniging

10.7%

Anders

3.9%

Waar ontmoet je je vrienden in Papendrecht?

Ruim voldoende

 

2%

Zie bijlage 5 voor overige vraag

verbinding & ontmoeting
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ONTMOETING & VERBINDING - NU

"JAMMER DAT ER GEEN BEPAALDE PLEK
IS WAAR JE KUNT ONTMOETEN,

ZONDER GEKLAAG VAN OVERLAST. JE
WORDT VAAK WEGGESTUURD ALS JE

ERGENS GAAT ZITTEN."

- Man , 23 jaar, mbo 4, thuiswonend

Jongvolwassenen ontmoeten elkaar ook bij

horecagelegenheden of buiten op straat, bij een

sportveldje of parkje. De jongvolwassenen die vaak

buiten afspreken geven in de interviews aan dat er

regelmatig klachten zijn van overlast. Het

sportveldje, parkje of de Jongeren

Ontmoetingspunten (JOP) liggen middenin een

woonwijk, waardoor buurtbewoners ‘s avonds last

hebben van hen. De jongvolwassenen zijn al

aangesproken door de Politie en worden dan

verzocht weg te gaan, maar volgens hen is er geen

andere plek waar ze heen kunnen.

 

 

Van het merendeel van de jongvolwassenen wonen

de meeste vrienden in Papendrecht. Ze hebben

vaak al een groep vrienden die ze vanaf hun jeugd

kennen, waarmee ze op dezelfde plekken

afspreken. Daarom is het best lastig om zich te

verbinden met nieuwe mensen. Als

jongvolwassenen nieuwe mensen leren kennen is

dit vaak via hun studie, op een evenement, tijdens

het uitgaan of via-via.

 

ONTMOETINGSPLEKKEN

"HET IS NIET DAT IK DE SPORTSCHOOL
BINNEN LOOP EN ZOMAAR TEGEN
IEDEREEN BEGIN TE PRATEN OM

MENSEN TE ONTMOETEN."

- Vrouw, 25 jaar, mbo , thuiswonend

11



VRIJETIJDSBESTEDING

Voldoende

70.6%

Matig

24.5%

Onvoldoend

e

3.9%

In de enquête vroegen we jongvolwassenen naar hun interesses en om (max. 5)

activiteiten aan te vinken waar ze zich afgelopen 12 maanden het meeste mee bezig

hebben gehouden. Sociale activiteiten, uitgaan en sporten springen eruit.

 

Er is volgens jongvolwassenen

voldoende tot ruimvoldoende

mogelijkheid om te sporten in

Papendrecht. Sporten doen zij vooral bij

een vereniging, maar ook in

groepsverband met vrienden, familie of

kennissen of alleen, ongeorganiseerd. 

 

In de interviews horen we over diverse

sportverenigingen en sportactiviteiten

in Papendrecht, zoals zwemmen bij de

zwemvereniging, het Sportcentrum

Papendrecht, de korfbalclub, het

tenniscentrum, het Cruyff Court en

voetbalclubs zoals vv Drechtstreek.

Enkele jongeren geven aan aan dat

sport een belangrijke factor is in

Papendrecht, want Papendrecht heeft

hierin veel opties. Veel jongvolwassenen

zijn aangesloten bij een vereniging en

voelen zich verbonden hiermee. 

SPORT

Zijn er volgens jou in Papendrecht

voldoende mogelijkheden om te sporten?

Sociale activiteiten (met vrienden, uit eten, bioscoop, winkelen)

 

 

Sporten (zoals voetbal, korfbal, fitness)

 

 

Uitgaan (in café, kroeg, club, feest)

 

 

Ruim voldoende
1%
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VRIJETIJDSBESTEDING

Weet ik niet/ Geen mening

0.8%

Onvoldoende

47.1%

Matig

41.6%

Zijn er volgens jou in Papendrecht

voldoende mogelijkheden om uit te gaan?

Sociale activiteiten en uitgaan doen

Papendrechtse jongvolwassenen het meest,

samen met vrienden. Bijna driekwart van de

jongvolwassenen vindt de mogelijkheden om uit

te gaan in Papendrecht onvoldoende. De

mogelijkheid om sociale activiteiten te doen wordt

ook beoordeeld met een onvoldoende tot matig. 

 

 

In de interviews horen we dat de mogelijkheden

voor uitgaan en sociale activiteiten in

Papendrecht te beperkt zijn voor

jongvolwassenen. Volgens hen zijn er wel

activiteiten en uitgaansgelegenheden, maar niet

of zelden gericht op jongvolwassenen. Willaerts en

Tijdloos worden het meest genoemd als plekken

voor jongvolwassenen. Jongvolwassenen willen

graag meer diversiteit in het aanbod. 

 

Voor sociale activiteiten en uitgaan gaan

jongvolwassenen regelmatig naar omliggende

steden als Dordrecht en Rotterdam. Hier gaan ze

heen vanwege een groter aanbod aan

kledingwinkels, horeca en uitgaansgelegenheden

zoals de bioscoop en clubs/café’s.

SOCIALE ACTIVITEITEN & UITGAAN

Weet ik niet/ Geen mening

1%

Onvoldoende

46.8%

Matig

41.3%

Zijn er volgens jou in Papendrecht voldoende

mogelijkheden om  aan sociale activiteiten te doen?

"IK GA EERDER NAAR DORDRECHT. DAAR HEBBEN ZE QUA
SHOPPEN EEN BREDER AANBOD. HIER HAAL IK ALLEEN DE

NOODZAKELIJKE DINGEN. VOOR EEN STAP-OUTFIT KAN JE
BETER ERGENS ANDERS HEEN GAAN."
-  Vrouw, 24 jaar, hbo, samenwonend

Voldoende

9%
Voldoende 9%
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UITGAANSGELEGENHEDEN/
HORECA

1 2 3 4 5

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

DE VOORZIENINGEN IN
PAPENDRECHT IN HET
ALGEMEEN

De uitgaansgelegenheden/horeca in

Papendrecht worden beoordeeld met een 2 op

een schaal van 5. Volgens jongvolwassenen zijn

er wel horecagelegenheden en enkele

uitgaansplekken in Papendrecht. Willaerts,

Tijdloos, Il Mercato, Cookers, Promenade,

Yashima, café de Trap Af, Grandcafé Papecity en

LOES worden genoemd. Echter zijn de meeste

plekken volgens hen niet gericht op de

doelgroep jongvolwassenen. Tijdloos is hierop

een uitzondering, maar jongvolwassenen vinden

dat dit te vroeg, om 2:00 uur 's nachts sluit.

Jongvolwassenen missen variatie in het aanbod

voor jongvolwassenen qua horeca en uitgaan.

3,5 3,4
1 2 3 4 5

60% 

40% 

20% 

0% 

Hoe tevreden ben jij over de voorzieningen in Papendrecht in het algemeen op een

schaal van 1 tot 5? (1= Zeer ontevreden 5 = Zeer tevreden)

Hoe tevreden ben jij over de uitgaansgelegenheden/horeca in Papendrecht op een

schaal van 1 tot 5? (1= Zeer ontevreden 5 = Zeer tevreden)

VOORZIENINGEN
Zie bijlage 4 voor overige

voorzieningen

OPVALLEND POSITIEF

Sportgelegenheden buiten Parken
Jongvolwassenen geven in de enquête de

voorzieningen in Papendrecht in het algemeen

een 2.9 op een schaal van 5. In de interviews

geven de Papendrechtse jongvolwassenen aan

dat ze tevreden zijn met de basisvoorzieningen

in Papendrecht, zoals scholen,

sportgelegenheden, supermarkten en

kledingwinkels voor een basic shirtje of

overhemd. De Meent wordt vaak genoemd als

plek waar je terecht kan voor van alles.

Onderwijs

3,4

''VERDER DAN WILLAERTS OF TIJDLOOS KOM JE NIET ALS JE
IETS LEUKS WILT DOEN.”...“ER ZIJN WEL EVENEMENTEN

VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR OF VOOR OUDERE MENSEN,
MAAR ER TUSSENIN ZIT EEN SOORT GAT. DE OMRINGENDE

DORPEN HEBBEN ZOMER-FESTIVALLETJES EN
EVENEMENTEN EN WIJ HEBBEN NIKS.”

 
- Vrouw, 19 jaar, wo, thuiswonend
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VOORZIENINGEN

1 2 3 4 5

30% 

20% 

10% 

0% 

OPENBAAR VERVOER

Het openbaar vervoer in Papendrecht wordt

gevarieerd beoordeeld in de enquête. In de

interviews horen we het busvervoer van

Papendrecht regelmatig terug als een

struikelblok. De busmaatschappij is veranderd

en sindsdien rijdt één buslijn niet meer na

19:00 uur. Jongvolwassenen willen dat deze lijn

ook in de avond beschikbaar is, zodat ze

gemakkelijk naar omliggende steden kunnen

reizen en thuis kunnen komen. Enkele

jongeren noemen specifiek dat ze nachtbussen

missen. Na het uitgaan, in bijvoorbeeld

Rotterdam, is er ‘s nachts geen mogelijkheid

om met het OV naar huis te komen.
0% 20% 40% 60% 80%

Ja 

Nee 

STERK PAPENDRECHT

Zowel uit de enquête als de interviews kunnen we

opmaken dat Sterk Papendrecht bij weinig

jongvolwassenen bekend is. In de interviews had

een enkeling er van gehoord, maar niemand wist uit

te leggen wat Sterk Papendrecht inhoudt of doet.

Hoe tevreden ben jij over het openbaar vervoer in Papendrecht op een schaal van 1

tot 5? (1= Zeer ontevreden 5 = Zeer tevreden) Ken je  Sterk Papendrecht?

"IN DE MIDDAG RIJDT HET OV WEL, MAAR 'S
AVONDS GAAT 'IE BIJNA NIET MEER EN DAT IS
ECHT HEEL VERVELEND. DE NIEUWE Q-BUS DIE
KOMT DAN WEER NIET DOOR PAPENDRECHT." 

 
-Vrouw , 22 jaar, wo, uitwonend 

EVENEMENTEN 

Evenementen worden met een 1.8 beoordeeld.

Er zijn volgens jongvolwassenen onvoldoende

evenementen in Papendrecht. Enkelen weten

zich nog een festivalletje met eettentjes in het

park of Pellerpop te herinneren. Sommigen valt

op dat er wel evenementen voor kinderen en

ouderen worden georganiseerd, zoals een

springkussen en cursus bloemschikken op de

Meent. Ze vergelijken Papendrecht in de

interviews met omliggende dorpen, waar

volgens hen vaker leuke evenementen

plaatsvinden. Jongvolwassenen vinden dat er

meer evenementen georganiseerd mogen

worden met jongvolwassenen als (een van de)

doelgroep(en).

 

1 2 3 4 5

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Hoe tevreden ben jij over de evenementen in Papendrecht op een schaal van 1 tot 5?

(1= Zeer ontevreden 5 = Zeer tevreden)
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ONTMOETING & VERBINDING - BEHOEFTEN

ONLINE OVERZICHT VAN

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

VOOR JONGVOLWASSENEN

GEHOORD WORDEN DOOR EN

INTERACTIE MET GEMEENTE

MEER ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN

GERICHT OP JONGVOLWASSENEN

Ideeën van jongvolwassenen:

Pagina met updates en evenementen,

bijvoorbeeld een gemeentepagina,

Facebookpagina of Instagramkanaal 

Op de hoogte gehouden worden door de

gemeente over vorderingen ontmoeting &

verbinding project

Ideeën van jongvolwassenen:

Enquêtes en interviews houden zoals in dit

traject

Stemmen via polls 

Sessies om je mening te geven en mee te

denken over bijvoorbeeld OV, horeca, het

zwembad en activiteiten 

Adviesteam van jongeren

Één aanspreekpunt/bekend gezicht voor

jongeren: een jongerenwerker, iemand binnen

de gemeente of buurtpapa’s

Ideeën van jongvolwassenen:

Uitgaansgelegenheden, zoals feesten,

discotheek of club waar je kan dansen

Zomerfestivals met muziek/bandjes,

eettentjes/foodtrucks, kraampjes bijvoorbeeld

in het Vondelpark

Marktjes, zoals Swan market of kerstmarkt

Buitenfilm

Sportevenementen

“LAAT JONGEREN MISSCHIEN ZELF EEN ACCOUNT
CREËREN DAT ZE ZELF ONDERHOUDEN EN ZELF DE

BAND WARM HOUDEN.” 
 

- Vrouw, 19 jaar, hbo, thuiswonend

“IK DENK DAT ER GENOEG MENSEN IN PAPENDRECHT
RONDLOPEN DIE VERSCHIL KUNNEN MAKEN EN DIE OOK

WETEN WAT ZE WILLEN DOEN. ALS DE GEMEENTE MET HUN
ZOU SAMENWERKEN VIND IK DAT EEN HEEL GOED IDEE.’’ 

 - Man, 23 jaar, mbo, thuiswonend

Zie bijlage 6 voor alle ideeën

jongvolwassenen
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ONTMOETING & VERBINDING - BEHOEFTEN

EEN PLEK OM SAMEN TE KOMEN ZONDER

OVERLAST TE VEROORZAKEN
HANDVATTEN VOOR HET AANDRAGEN

OF ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN

GOOD PRACTICES UIT DE REGIO

Jeugdwerk Elektra Sliedrecht met o.a. Poppodium,

oefenruimte, feestjes zoals Tuinfeest en workshops 

 

Jeugdgemeenteraad Alblasserdam die vanuit

achterban verbeteringen doorspeelt naar de

gemeente. “Een brug tussen de jeugd en de

gemeenteraad van Alblasserdam!” 

 

Special Edition Dordrecht: een stripboekwinkel en

hangplek in één waar je wat kan drinken

 

Club Abbey in Alblasserdam 

 

PALM PARKIES Dordrecht: elke maandagavond muziek

dankzij samenwerking tussen gemeentebesturen,

bedrijfsleven, artiesten- en mediawereld en een

“legertje professionals en studenten”

Ideeën van jongvolwassenen:

Buurthuis/jongerencentrum bijvoorbeeld in

Oostpolderpark 

Een multi-functionele plek om workshops te

organiseren en zelf te geven, gamen,

ontmoetingsavonden, feestjes, cursussen,

karaoke

Waar je een drankje kan doen

Interval 2.0

Poolcafé

Ideeën van jongvolwassenen:

Één aanspreekpunt

Buurtpappa’s 

Adviesteam van jongeren

Online interactie bijvoorbeeld door middel van

polls

"WE HEBBEN GENOEG KEUZE IN SPORTVOORZIENINGEN, MAAR VOOR MENSEN
DIE NIET SPORTEN BLIJFT ER WEINIG OVER OM MENSEN TE LEREN KENNEN. IK

ZOU ANDEREN WILLEN ONTMOETEN VIA EEN LEUK CLUB WAAR JE SAMEN
ACTIVITEITEN DOET. "

 -Vrouw, 25 jaar, mbo, zelfstandig wonend
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KLOOF

Nee Ja

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Weet je waar je terecht kan als je een idee hebt voor (betere) voorzieningen of

activiteiten in Papendrecht?

Ja Weet ik niet Nee

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Ben je van plan om in Papendrecht te blijven wonen?

JONGVOLWASSENEN ZITTEN

VOL IDEEËN VOOR

VERBETERINGEN VOOR

PAPENDRECHT EN PRATEN

HIER OOK MET ELKAAR OVER.

 

 
 

DE JONGVOLWASSENEN IN DE

INTERVIEWS GEVEN AAN ZICH ALS

DOELGROEP NIET GEHOORD OF GEZIEN

TE VOELEN DOOR DE GEMEENTE. DE

GEMEENTE MAG MEER OPENSTAAN

VOOR HUN IDEEËN.

 

 
 

JONGVOLWASSENEN WILLEN WEL GRAAG

MEEDENKEN OVER DE THEMA’S IN

PAPENDRECHT EN OVER SPECIFIEKE DINGEN

VOOR HUN DOELGROEP. DE GEMEENTE MAG

MEER OPENSTAAN VOOR EEN

SAMENWERKING MET JONGVOLWASSENEN.

 

 
 

HET MERENDEEL HEEFT

GEEN IDEE WAAR ZE

TERECHT KUNNEN MET HUN

FEEDBACK EN IDEEËN.
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ROL JONGVOLWASSENEN VS. ROL GEMEENTE

WELKE ROL ZIEN JONGVOLWASSENEN VOOR DE
GEMEENTE?

‘’DE GEMEENTE MAG MEER AANGEVEN WAAR ZE ALS
GEMEENTE MEE BEZIG ZIJN, BRAINSTORMEN OVER
THEMA’S OFZO EN DAT SAMEN OPPAKKEN MET DE

JONGEREN."

- Vrouw, 22 jaar, mbo, thuiswonend 

HELPEN, STEUNEN
Verduidelijken hoe

jongvolwassenen feedback

kunnen geven en

initiatieven kunnen starten

met bijvoorbeeld informatie

over vergunningsaanvragen

HOREN
Blijven onderzoeken wat

jongvolwassenen willen

en waar er verandering in

moet komen

MOGELIJKHEDEN BIEDEN
Beschikbaar stellen van

geld en ruimte en uitgeven

van vergunningen

VERBINDEN
Verbinding leggen tussen

initiatiefnemers en

stakeholders, zoals

ondernemers,

jongerenwerk, horeca en

verenigingen

SAMENWERKEN
Jongvolwassenen

betrekken, de ruimte en

verantwoordelijkheid geven

én duidelijke kaders

scheppen

SAMEN PIONIEREN VOOR PARTICIPATIE

MEEDENKEN OVER

VEBETERINGEN EN IDEEËN

VOOR ACTIVITEITEN EN

EVENEMENTEN

ZELF ORGANISEREN VAN

EVENEMENTEN,

BIJEENKOMSTEN EN

FEESTJES

VERSPREIDING OF

RECLAME MAKEN VOOR

ACTIVITEITEN OP SOCIAL

MEDIA

ZELF FLYERS MAKEN EN

VERSPREIDEN

AANSPREEKPUNT ZIJN

VOOR ANDERE

JONGVOLWASSENEN

CONNECTIE LEGGEN MET

TIENERS (TOEKOMSTIGE

JONGVOLWASSENEN) ALS

AANSPREEKPUNT EN

‘TOEZICHTHOUDER’

"IK ZOU ZELF ACTIVITEITEN KUNNEN OPZETTEN OP
SOCIAL MEDIA, ZODAT JONGEREN IN CONTACT KUNNEN

KOMEN MET ELKAAR EN INFORMATIE KUNNEN
ACHTERHALEN OVER HET EVENEMENT."

- Man, 20 jaar, mbo, thuiswonend

‘’ALS WE INTERESSES OPHALEN VAN JONGEREN OM EEN
ACTIVITEITENDAG TE ORGANISEREN MOETEN MENSEN

DIE MEER BIJ ONZE LEEFTIJD ZITTEN DIT
ANALYSEREN, GEEN MENSEN VAN 40 EN 50. WANT
JONGEREN ZELF ZITTEN DICHTERBIJ ELKAAR." 

- Vrouw, 19 jaar, hbo, thuiswonend
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PARTICIPATIE CONCEPTEN

WAT MOET GEMEENTE PAPENDRECHT OP BASIS VAN DEZE UITKOMSTEN SAMEN MET JONGVOLWASSENEN ONTWIKKELEN VOOR

MEER ONTMOETING, VERBINDING (TUSSEN JONGVOLWASSENEN EN TUSSEN JONGVOLWASSEN EN GEMEENTE) EN PARTICIPATIE?

JONG PAPENDRECHT AGENDA ROADMAP DE JONGEREN-BURGEMEESTERS

Een pagina voor jongvolwassenen  als verzamelpunt

van alle activiteiten en evenementen gericht op

jongvolwassenen: www.Papendrecht.nl/jongagenda

 

Een link naar de Roadmap voor als jongvolwassenen

zelf iets in Papendrecht willen organiseren 

 

De link naar het Jong Papendrecht Instagram kanaal

Een overzichtelijk how-to stappenplan op

www.Papendrecht.nl/zelforganiseren voor als

jongvolwassenen zelf iets willen organiseren, met

onder andere antwoord op: op welke plek kun je

terecht met je idee? Bij wie? Waar moet je allemaal

rekening mee houden? (zoals vergunningen)

 

Duidelijk aanspreekpunt voor jongvolwassenen die

hen kan helpen 

Jongeren-burgemeesters zijn aanspreekpunt, halen online en

offline op wat er speelt bij hun achterban en delen dit met de

gemeente (bottom-up)

 

Per thema of project één jongeren-burgemeester met een

eigen projectteam dat ontmoeting, verbinding en participatie

aanjaagt

 

Zichtbaarheid bij tieners door het promoten van de

participatie-concepten op scholen en bij Suppord

 

De gezichten van het Jong Papendrecht Instagram-kanaal
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PARTICIPATIE CONCEPTEN

WAT MOET GEMEENTE PAPENDRECHT OP BASIS VAN DEZE UITKOMSTEN SAMEN MET JONGVOLWASSENEN ONTWIKKELEN VOOR

MEER ONTMOETING, VERBINDING (TUSSEN JONGVOLWASSENEN EN TUSSEN JONGVOLWASSEN EN GEMEENTE) EN PARTICIPATIE?

JONG PAPENDRECHT

INSTAGRAM-KANAAL
TOPIC AVONDEN MAAR WAAR BEGIN JE?

 

 

SAMEN MET 

JONGVOLWASSENEN.

Jongvolwassenen worden uitgenodigd mee te denken

over een specifiek (politiek) thema door middel van

creatieve werkvormen

 

Een informele setting waarin ontmoeting en

verbinding terugkomt. Bijvoorbeeld met live muziek,

een borrel, een speeddate of inspirerende spreker

 

Jongvolwassenen pitchen eigen ideeën. Ideeën waar

jongvolwassenen én gemeente potentie in zien worden

serieus genomen 

 

Bevordert connectie tussen gemeente en

jongvolwassenen  én wederzijds begrip

Delen van evenementen en activiteiten zoals de topic

avonden en verwijzen naar de Jong Papendrecht

Agenda en Roadmap

 

Ophalen van ideeën, input en verhalen door Instagram

polls en ‘Stel me een vraag’

 

Jongeren-burgemeesters als gezichten van het

Instagram-kanaal 

 

Futureproof voor generatie Z
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PARTICIPATIE STARTPUNT

KICKSTART PARTICIPATIE IN PAPENDRECHT MET EEN DESIGNATHON GEORGANISEERD DOOR HET HUIDIGE TEAM

JONGVOLWASSENEN, (EM)POWERED BY GEMEENTE PAPENDRECHT

Een Designathon is een langere creatieve

sessie waarbij een groep verdeeld in

teams, door middel van creatief

brainstormen, aan de slag gaat met

(concept) design op basis van

verschillende innovatieve vraagstukken.

 

DESIGNATHON

 = DESIGN + MARATHON

Jongvolwassenen gaan in teams aan de

slag met concept design op basis van een

van de participatie concepten:

 

Jongeren-agenda Papendrecht

Roadmap

Jongeren-burgemeesters

Jong Papendrecht Instagram kanaal 

Topic avonden

Activiteit/evenement gericht op

jongvolwassenen

Een plek om elkaar te ontmoeten

/te verbinden 

? (ieder ander relevant thema)

Raadsleden of commissieleden met

affiniteit met het thema komen langs om

te luisteren en als vraagbaak voor tips. 

De concepten worden gepresenteerd aan

raadsleden, wethouder(s) en/of de

burgemeester. Het beste concept ontvangt

een prijs. Er word informeel afgesloten om

de verbinding op te zoeken. 

RESULTAAT:

Jongvolwassenen van het huidige team in hun eigen

kracht gezet en heen wederom nieuwe skills geleerd om

input op te halen bij de achterban 

Verbinding en een positieve energie tussen gemeente en

jongvolwassenen 

Jongvolwassenen die zich gehoord voelen 

Inspirerende uitgewerkte concepten door jongeren zelf

ontwikkeld en op basis van dit onderzoek 

Een grotere groep jongvolwassenen die binding voelt

met de gemeente 

Potentiële projectteamleden met een gevoel van

eigenaarschap over hun concept, die willen bijdragen om

het concept tot een succes te maken
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BEDANKT
Zijn er nog vragen?



Jong & Je Wil Wat BV | Torenallee 36-14 |  5617 BD Eindhoven | 040-7370316 | info@jongenjewilwat.nl | http://www.jongenjewilwat.nl | 
IBAN NL65 KNAB 0258 6113 08 | KVK 74133624 | BTW nummer NL85973856B01

Opdrachtgever Gemeente Papendrecht
Betreft                  Bijlagen onderzoek over jongvolwassenen Papendrecht
Datum 24-06-2019

1

Bijlagen onderzoek jongvolwassenen 
Papendrecht

https://www.instagram.com/jongenjewilwat/
https://twitter.com/jongenjewilwat
https://www.facebook.com/JongEnJeWilWat/
http://jongenjewilwat.nl
https://www.linkedin.com/company/jong-&-je-wil-wat


Jong & Je Wil Wat BV | Torenallee 36-14 |  5617 BD Eindhoven | 040-7370316 | info@jongenjewilwat.nl | http://www.jongenjewilwat.nl | 
IBAN NL65 KNAB 0258 6113 08 | KVK 74133624 | BTW nummer NL85973856B01

1. Respondenten-informatie

2
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2. Interesses 
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Jongeren vulden in bij ‘Anders, namelijk…’:

● Fotografie;
● Motortechniek;
● Autosport/karten.
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3. Vrijetijdsbestedingen

Jongeren vulden in bij ‘Anders, namelijk…’: koken, studeren, bijkomen van het studeren, 
reizen, karten mensen helpen, werken, serie kijken en maatschappelijk betrokken zijn.
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4. Voorzieningen 
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5. Verbinding & ontmoeting 
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6. Ideeën jongvolwassenen

● Een club/café
● Buurthuis met café
● Uitgangs tent voor jongeren
● Een club
● Uitgaansgelegenheden
● Feest waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten uit kunnen gaan en byv zelf 

muziek kunnen maken
● Een discotheek of festival waar leuke artiesten komen
● Een discotheek
● Grote discotheek
● Meer kroegen/café’s/andere uitgaansgelegenheden voor jongeren. De meeste 

zijn door ouderen "bezet".
● Kroeg
● meer voorzieningen voor jongeren om bijv uit te gaan, een soos bijv of club

Feesten
● Een goed en gezellig feest

Festival in Vondelpark
● Een grote dag voor ieder wat wils, gave wagens, een mooi feest
● Gratis kunsttentoonstelling/wedstrijd
● Betere uitgaansgelegenheden
● festival waar leuke artiesten komen

Festival zoals zomerfeesten in gorinchem
● festival
● Mc Donald’s 
● Sportdag
● Nog een voetbalveld
● Een Johan Cruijf veld van de korfbal
● Buurthuis in de Middenpolder

Een jongerencentrum die iedere avond open is
● Een soort interval zoals vroeger waar ook feesten gegeven kunnen worden
● Coffee shop
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● Treinstation, leukere winkels & mini festivals/activiteiten
● Grote speelplek voor honden
● meer evenementen, buiten bioscoop, etc.
● Goede fietsenwinkel
● Een metrolijn waarmee je in 10 minuten in Rotterdam centrum zit + 

frequenter ov richting Utrecht
● Eens in het kwartaal een feest zoals op bijvoorbeeld Koningsdag bij willearts/ 

il mercato
● Jongerencentrum
● Een festival zoals het historisch festival in Zoetermeer
● Overkapte jeugdplekken
● Verschillende beroepen proberen, activteiten organiseren
● een hangplek, waar je niemand tot last bent, een muziekje gedraaid kan 

worden, je de ruimte hebt en dan het liefste een groenvoorziening. Overal 
waar de jongeren gaan en staan ben je wel weer iemand tot last, er is geen 
enkele goeie optie waar de jongeren kunnen chillen zonder dat je er iemand 
of iets tot last mee bent.

● Een wekelijkse bijeenkomst met jeugdige begeleiders (16-25jr) voor kinderen, 
waar de kinderen gestimuleerd worden te sporten en leuke activiteiten te 
ondernemen, o.i.d. Het is belangrijk de kinderen op jonge leeftijd te laten 
sporten, hier hebben ze de rest van hun leven profijt van.

● feestjes, uitgaan,
● Meer evenementen voor jong en oud
● Soort van gamestate waar je verschillende dingen kunt doen
● Een evenement voor jongeren met muziek, eet kraampjes, gezelligheid
● Festival
● Een discotheek voor jongeren vanaf 16 jaar. Is niet echt mijn leeftijd, maar 

voor die categorie is er niets..
● Meer horeca/uitgaansgelegenheden
● Uitgaansgelegenheden
● Een soort club (denk aan de Abbey in Alblas)
● Jaarlijks voetbal en volleybaltoernooi
● Een jaarlijks festival in de zomer
● Een jongeren ontmoetingsplek waar geen overlast is en je gezellig muziek kan 

luisteren en drankjes kan doen zonder dat er continue politie moet komen.
● Een hardstyle/hardcore feest
● Sport evenement overdag
● Festival

Regelmatig evenementen
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● Een groot evenement voor jongeren
● Karaokebar
● Gaybar
● Festival met foodtrucks
● Basketballtournooi
● Een festival met ECHTE artiesten en Indoor Squashbanen
● Een feest voor jongeren tussen de 18 en 25
● Meer evenementen
● discotheek
● Een coffeeshop plaatsen zodat de leeftijd 18-30 minder snel buiten op straat 

hangt en de minderjarige minder meetrekken omdat ze niet in de zelfde 
omgeving zitten

● Café of dergelijke voor mensen < 18 jaar
● Meer bedrijfsruimte tegen een lagere huurprijs
● Open film(buiten) avondeno

De vraag voor de huur van de winkels naar beneden halen en meerdere 
winkels en restaurantjes laten komen waar veel vraag naar is

● Meer buitengelegenheden
● Mooiere huizen
● Uitgaansclub
● Gebouw waar maandag tm donderdag gwn kan ouwehoeren, zitten, gamen 

en wat drinken. En in t weekend een dj met wat gast artiesten (rap, freestyle) 
zoals bijvoorbeeld the bando in dordrecht

● Meeer plekken waar je gezellig met een groepje kan zitten met een beetje 
muziek zonder dat er veel mensen last van hebben zodat de politie ook niet 
hoeft te komen.dus nieuwe ontmoetings plekken die geluidsafgeschermt zijn

● Jongerontmoetingsplek bijv een gedoogzone of een uitgaansplek voor 
jongeren.

● Een plek/huisje voor jongeren neer zetten in oostpolderpark bijvoorbeeld 
zodat daar een plek is voor jongeren.
Een leuke club zoals in Sliedrecht de candle en in het oostpolderpark een 
betere hangplek/huisje

● Een club
● 1 huisje in heet oostpolderpark plaatsen
● Festival

Festival
● Een festival of een concert
● Wat meer feesten
● Ergens waar je uit kan gaan wat niet 18+ is
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● Een plek waar jongeren onder de 18 jaar ook uit kunnen gaan. Of meerdere 
buslijnen naar station

● Open air bioscoop
● Ik zou het centrum uitbreiden met leuke en moderne café's
● Grootschallige evenementen( zoals pellerpop, music art en lemonde)
● Meer uitgaansmogelijkheden
● Festival
● Cafe die tot laat feestjes geef
● Een feest/evenement dat eens in de zoveel tijd plaats zou vinden gericht op 

jongeren. Ik (en mijn vrienden) vinden dingen als tijdloos totaal niet gezellig 
dus een andere optie zou fijn zijn. Wij zitten meestal gewoon bij iemand thuis 
maar ik kan me voorstellen dat als dit geen optie is veel jongeren maar buiten 
wat gaan hangen, bijvoorbeeld in het parkje bij de wilgendonk waardoor je nu 
vaak klachten krijgt over geluidsoverlast. Naar mij idee is dit te voorkomen 
door een plek te hebben waar jongeren terecht kunnen.

● Food truck festival
● Uitgaansgelegenheden
● Meer uitgaansgelegenheid
● Misschien een pool café of een moderne bowlingbaan.
● Geen idee
● Super grote evenementen locatie
● Elk kwartaal een blits evenement of iets in die hoek. Op een overdekte locatie
● Foodtruckfestival
● Betere ov door heel ppd tot uur of 1 snachts ook waterbus. Meer 

evenementen met bekende artiesten
● Eendaagse evenementen die een dagvullend programma aanbieden waar 

gedurende de dag ruimte is voor verschillende doelgroepen/ leeftijden. Zoals 
Wantijpop, Koningsdag etc. Geld is naar mijn idee niet altijd het probleem. De 
tolerantie en tegemoetkoming van betrokken partijen (gemeente, bewoners) 
lijkt dat naar mijn idee meer.

● Meer activiteiten in de weekend avonden voor jongeren
● Meer uitgaansgelegenheden of meer winkel

Festival
● Uitgaansgelegenheid
● Feesten voor tiene
● Pub quiz jongeren
● Feest/uitgaansevenement
● Jongerenevenementen  
● Wat vaker een grote gezellige thema markt in het centrum  
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● Festival  
● Meer uitgaansgelegenheden 
● Meer bomen planten
● Uitgaansgelegenheid vrijdagavond, of extra zaterdagavond 
● Evenementen zoals een feest voor jongere
● levendiger centrum op vrijdag en zaterdagavond, meer geconcentreerd 

uitgaanscentrum met alle voorzieningen bij elkaar, zodat je kan switchen, 
meer mensen tegen komt enz

● Moskee net zoals er kerken bestaan
● Leuke evenementen. Misschien een festival in Papendrecht
● Afgelegen terrein voor evenementen / uitgaansgelegenheden zonder gezeik 

van omringende wijken etc.
● Geen idee
● Een soort festival
● Er moeten algemene indoor verzamelplekken/faciliteiten zijn voor jongeren. 

Zie dit als een soort interval 2.0. Hier moeten jongeren heen kunnen om zelf 
of met de gemeente dingen te organiseren zoals feesten, cursussen, 
muziekavonden, etc., maar ook om gewoon heen te gaan als ze nergens 
anders terecht kunnen. Ook moet het mogelijk zijn om daar alcohol te 
nuttigen of een blowtje te roken. De meeste papendrechtse jongeren zijn 
(naar mijn ervaring) buiten omdat ze thuis niet mogen blowen of drinken. Ze 
moeten een plek hebben om dit te doen, met een rookhok oid, mogelijk een 
kamer met gameconsoles, zulke dingen. Een plek waar jongeren met zijn allen 
kunnen hangen, chillen, relaxen, en al die dingen. Dan krijg je niet van dat 
rare gedoe van burgermeester undercover... Als je echt minder overlast wilt 
van hangjongeren, open dan meer kroegen/clubs en een coffeeshop. En een 
treinstation. En het vondelpark mag aangepakt worden (meer 
groenvoorziening en nettere/betere paden). Ook zouden meer grote winkels 
als Sting of We of H&M goeds doen voor Papendrecht. En de JOP's moeten 
niet naast basisscholen staan, wie dat heeft verzonnen... Overal lachgas 
ballonnen, glas en drugs troep naast een basisschool...

● Meer evenementen
●  Gezellig feest op de markt voor iedereen
● Meer uitgaansgelegenheden
● Een plek waar jeugd bij elkaar kan komen
● Metro
●  Treinverbinding
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●  Meer activiteiten op het marktplein of een feest zoals zomerfeesten 
Gorinchem om Papendrecht bekender en beter op de kaart te zetten

● Uitgaansgelegenheid
● Evenement
● Locaties binnen die bedoeld zijn voor mensen vanaf 16 tot 30 ongeveer. Nu 

kun je behalve je vereniging eigenlijk nergens heen. Dat is leuk voor een 
avond een vereniging, maar andere dagen wil je ook wat kunnen

● Pretpark
●  Een mega festival
●  Arcade
●  festival
●  Calisthenics park/rekken park met stangen om te trainen
●  Meer tenten om gezellig wat te drinken in de avond, of een bioscoop
●  Uitgaansgelegenheid
●   Uitgaansgelegenheden met echt grote artiesten waar veel mensen op af 

komen. Mag je best entree voor betalen maar nu is alleen tijdloos een 
mogelijkheid

● Een kroeg zoals Tijdloos, voor de jong volwassenen. Deze zit vaak stampes vol 
omdat er voor derest niks anders is

● Uitgaansgelegenheid voor jongeren 18-25 met wekelijkse evenementen
● Een zaal/podium voor muzikale activiteiten of bijeenkomsten, bandjes of 

muziekavonden  
● Een festival  
● een leuk parkfeest
● Christelijk festival 
● Uitgaans gelegenheid  
● Grotere muziek evenementen zoals een festival met Koningsdag etc. En een 

extra uitgaansgelegenheid, gericht op de doelgroep 18 - 35  
● Een uitgaansgelegenheid met vergunning tot 4 uur ‘s nachts voor 18+  
● Een groot dance evenementen door heel papendrecht  
● Bioscoop  
● Een grote uitbouw voor tijdloos zodat je niet on de seconde geduwd word en 

niet een half uur op je drinken moet wachten bij de bar, deze dingen 
verpesten een avondje drinken in tijdloos waardoor ik eigenlijk ook niet meer 
ga 

● Leuk maken langs de rivier, komen daar veel mensen. Kan meer uitgehaald 
worden.

● Goede uitgaansplek
● Een evenement met bekende artiesten.
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● Een paar nieuwe kroegen / café's
● Maandelijks een groot feest en zomers een festival
● Meer evenementen 
● Een soort oude interval terug maar dan wel centraal en niet helemaal in de 

oostpolder! Als je een mini flat bouwt dan kunnen er meer mensen in en het 
kan overal, waar de oude rivas stond bijv. achter de pelserflat.

● Een groot festival/pop zoals WANTIJPOP en dan in samenwerking met de 
popcentrale uit Dordrecht Zodat we bekende Nederlanders kunnen 
uitnodigen maar dat jong nieuw talent ook een kans krijgt uit onze eigen regio

● Uitgaansleven verbeteren
● Uitgaansmogelijkheden
● Uitgaansgelegenheden
● Evenementen voor jongeren
● Een goede uitgaansgelegenheid
● Een groot, bekend concert
● Meer uitgaansgelegenheid
● Ik zou regelen dat politie minder agressief zal reageren.
● Een knutsel / art studio
● Soort mini festival
● Jongeren hangplek
● Een plek waar jongeren mogen drinken zonder dat ze worden lastig gevallen 

door de politie
● Meer blijvende uitgaansgelegenheden
● Openbaar vervoer ook tot later in de nacht in het weekend
● Diskotheek
● Plek waar jongeren kunnen staan eventueel met auto en genoeg zitplekken 

waar niemand last van heeft
● Meer evenementen wanneer het lekkerder weer wordt in het Vondelpark
● Langere openingstijden horeca
● Een uitgaansgelegenheid!!! 16+
● Festival
● Meer uitgaansgelegenheden
● Uitgaansgelegenheid
● Prullenbakken of een plek waar we mogen staan
● Een bioscoop of iets in die richting
● Grootschalig sportevenement
● Festiva
● Feest
● Meer uitgaansgelegenheden
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● Uitgaan
● Festival, club, McDonald's, bioscoop
● Een kart of skelter race door papendrecht
● Een nieuwe plek voor jongeren
● Een festival voor jongeren met veel verschillende activiteiten
● Een leuk uitgaansgebied
● Een leuk feest voor 18+ (16+ lijkt me ook gern probleem) met wat bekende 

artiesten en wat minimaal tot 2 uur in de nacht mag duren.
● Een dik festival met vette artiesten en allemaal verschillende stages en heel 

veel bief
● - Cafe voor jongeren (starbucks, illy)
● Leuke uitgaansgelegenheden en de meent uitbreiden met leuke winkels
● Goeie evenementen
● Een groot gezamelijk plek voor jongeren, waar jongeren rustig kunnen chille 

voetballen muziek hard kunnen zetten zonder gestoort te worden door politie 
en genoeg parkeerplek er om heen, een lekker warm dicht huisje achtig iets 
met goeie banken en/of stoelen, ook iets kunnen doen met artestieke 
bezigheden zwz legaal grafiti spuiten om gevoelens te kunnen uiten en 
prullenbakken verzinnen in een leuke manier bijv. Een werp bak of net zo dat 
we ons afval weg kunnen gooien (huisregels)

● Een discotheek
● Feest
● Nightshop openen
● Een groot feest (groter dan het feest nu in Papendrecht, ben even de naam 

ervan vergeten). Maar een groot feest waar ook mensen van nabijgelegen 
dorpen naartoe komen, zoals bijvoorbeeld zomerfestival Gorinchem.

● Evenementen voor de jeugd/uitgaansgelegeheid die tot later duurt
● Een vrije ontmoetingsplek voor jongeren waar ze een biertje kunnen drinken 

en bv. kunnen kaarten en gamen. Onder toezicht want het moet wel gezellig 
blijven.

● Evenementen
● Beter vervoer naar Rotterdam en Dordrecht in de nacht
● Uitgaansgelegenheden die minder boers zijn dan tijdloos
● Kartbaan / kart straat races
● Feesten/evenementen
● Meer uitgaansgelegenheden. Een club. Voor jongeren die nu op de straat 

hangen een soort buurthuis waar veel dingen worden georganiseerd, zoals 
gamet toernooitjes en filmavond.

● Een dansevenement
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● Goede club/bar
● Tent feest
● meer uitgaansgelegenheden voor jongeren
● Betere OV verbindingen
● Een plek waar je kan uitgaan zoals tijdloos maar de groter en met meer urban 

muziek
● langer de kroegen open
● Foodtruckfestival
● Evenementen
● Een plek waar je mag hangen met vrienden zonder andere te storen
● Eventueel een discotheek, zoals bibelot
● Een echt leuk 18+ buiten feest
● Een uitgaansgelegenheid die tot later open is dan 02:00
● Indoor atletiekhal
● Een leuke plek om voor jongeren in het weekend heen te kunnen gaan
● Buurt feesten
● Fatsoenlijke huurprijzen/koopprijzen zowel voor wonen als winkels om 

papendrecht aantrekkelijker te maken .
● Meer festivallen
● Uitgaansgelegenheden
● Meer uitgaansgelegenheden
● Festival
● Gametoernooi
● Een leuke uitgaansgelegenheid met op 1 dag tot 18 jaar en 1 vanaf 18 jaar. 

Zonder cocaïne snuivende, agressieve kroegbazen zoals tijdloos en
● Meer/grotere evenementen
● festival
● Een klein festival
● Studentenwoningen
● Jaarlijkse feesten voor jongeren tussen de 18 en 25
● Buurthuis
● Uitgaansplek
● Grote evenementen (feesten)
● Meer en nieuwe jongere woningen
● Meer horeca voor de jeugd
● Een poppodium
● Meer uitgaansgelegenheid / evenementen
● Meer mogelijkheid tot activiteiten voor jongeren
● Poolcafe
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● Feesten
● Ik zou het het geld, een buurthuis maken voor jongeren. We kunnen samen 

leuke en gezellige activiteiten doen en dan kunnen we die stomme mobiele 
telefoon ff weg doen.

● Waterpijp lounge
● Buurthuis
● Een gratis festival, zonder nederlandse rap of kroegmuziek
● Een mooi uitgaansgelegenheid voor jong en oud
● Een nog grotere pop up om ook jongeren te trekken
● Meer evenementen en festivals waar mensen bij elkaar kunnen komen 

zonder ruzie etc of zich onveilig voelen
● Groot feest voor 20+
● Een leuk feest
● Een groot feestje
● Hangplekken
● Meer live muziek-evenementen.
● Een club
● Een bioscoop
● Ik zou meer feestje zoals pellerpop organiseren
● Er zou gewoon meer gelegenheid moeten zijn om ergens gezellig met je 

vrienden naartoe te gaan zonder dat dit 18+ is of waar alleen maar ouderen 
komen, iets gezelligs van n

● Festivals
● Voetbalveld in de bloemenbuurt
● Een fatsoenlijke uitgaansplek
● Festival
● Festival
● Een nieuwe uitgaansplek
● Feest
● Vaker een festival zoals powerpark of een nieuwe plek waar jongeren kunnen 

uitgaan wat elk weekend open is
Een groot feest met grote artiesten met veel mensen van buiten papendrecht

● Een plek weer jongeren lekker mogen chillen met de muziek aan en waar ze 
droog en warm staan

● Festivals/uitgaansgelegendheden
● Elke zomer een festival of een terugkerend feest elke maand
● Ik zou een leuke gezellige tent openen met een mooi terras waar je overdag 

lekker kunt lunchen en ‘s avonds drankjes kan doen en echt kan dansen op 
muziek van nu! Met leuke themafeesten en artiesten. Dus niet alleen maar 
Hollandse zooi.

33



Jong & Je Wil Wat BV | Torenallee 36-14 |  5617 BD Eindhoven | 040-7370316 | info@jongenjewilwat.nl | http://www.jongenjewilwat.nl | 
IBAN NL65 KNAB 0258 6113 08 | KVK 74133624 | BTW nummer NL85973856B01

● Outdoor yoga lessen
● Evenement in vondelpark
● Een jongerenbar oprichten (sfeervolle muziek), (bier/wijn niet te duur)
● Meer uitgaansgelegenheden zoals tijdloos of meer feestjes/festivals
● Meer/betere uitgaansgelegenheden
● Een bruisend winkelcentrum met genoeg restaurants, die mensen buiten 

Papendrecht ook aantrek
● Gooi gewoon een club open
● Een café dat onder de jongeren graag gewild wordt met o.a open podium, 

activiteiten en lange openingstijden
● Technoclub
● Evenementen voor jongeren
● Een discotheek
● Jongeren ontmoetingsplekken en betere openbare vervoermiddelen in het 

weekend vooral vrijdags na 12 uur kom je Papendrecht niet meer in of uit met 
openbaar vervoer

● Een club neerzetten of jeugdhonk
● Meer uitgaansgelegenheden
● uitgaans mogelijkheid
● Meer uitgaangelegenheden
● Wekelijkse kroeg / club / evenementen. Aparte feesten van 16+ , 18+ en 40+
● Een biosscoop of festival
● Een groot feest
● Meer evenementen
● Station  
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