
      
initiatief Naar een Leids centrum voor jongeren 

Stand van zaken 

Er is weer veel gebeurd de afgelopen tijd als wij naar dit initiatief kijken. Alle politieke partijen is via een brief 

gevraagd om in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 hun 

standpunt over een stedelijk centrum voor jongeren in Leiden kenbaar te maken. Daar komen positieve reacties 

op en dit onderwerp blijkt dus ook steeds meer te gaan leven. Dat bleek ook tijdens het inspreken bij de 

commissie Onderwijs en Samenleving door Sibbele Wignand, gesecondeerd door Thijs v.d. Horst (en nog een 

paar vertegenwoordigers van betrokken organisaties op de publieke tribune) op dinsdag 30 juni 2009.  

Vanuit de commissie kwamen 12 vragen naar voren en elk commissielid kwam ook met een reactie en of 

vragen. Wat ons betreft wijst dat op een duidelijke betrokkenheid bij het onderwerp. Omdat er zoveel vragen 

waren, werd afgesproken dat de antwoorden schriftelijk volgen. In deze nieuwsbrief gaan wij hier ook op in.      

Ontstaat er geen concurrentie met het bedrijfsleven? 

Het is de bedoeling dat het centrum commercieel wordt 

opgezet, maar dit is zo kleinschalig dat er nauwelijks tot 

geen concurrentie voor het bedrijfsleven optreedt. 

Treedt er geen aanzuigende werking op, doordat 

scholieren lessen gaan verzuimen om het centrum te 

bezoeken?  De openingstijden worden zoveel 

mogelijk afgestemd op de schooltijden. Bovendien 

wordt nauw contact onderhouden met de betreffende 

scholen. In het centrum zou trouwens ook een 

leerplichtambtenaar kunnen werken.  

Ontstaat er niet een nieuw soort “Stathuijs” (een tot voor 

10 jaar bestaand centrum in de Breestraat dat voor nogal 

wat overlast zorgde)? Er zal veel aandacht zijn voor 

beheer en management in nauwe samenwerking met de 

omgeving en de politie. 

Waarom wordt niet gekozen voor samenwerking met 

de praktijkschool? 

Waar mogelijk en nodig wordt samenwerking 

gezocht, dus ook met de praktijkschool. In het 

centrum kunnen voor leerlingen van de praktijkschool 

stageplaatsen gecreëerd worden. 

Heeft men al een locatie op het oog? Er zijn verschillende 

locaties waar wij aan denken. Om strategische redenen 

spreken wij ons daar in deze initiatieffase nog niet over 

uit. Wij voeren verschillende oriënterende gesprekken 

over een geschikte locatie met  vertegenwoordigers van 

organisaties en anderen. 

Waarom wordt er voor één plek gekozen en niet voor 

een spreiding over de wijken? 

Spreiding over de wijken zorgt onvoldoende voor de 

integrale aanpak die wij nastreven en die een 

meerwaarde oplevert ten opzichte van een 

monomane opzet.  

Wat was de achtergrond van de stagnatie in de eerdere 

planvorming en het eerdere overleg? 

In een te vroeg stadium is de politiek benaderd, waardoor 

koudwatervrees bij organisaties ontstond. Inmiddels is er 

Is het nieuwe muziekcentrum in het Nobelcomplex 

niet geschikt om een centrum te realiseren? 

Het gaat om een poppodium, dus een activiteit die 

bijna alleen op muziek gericht is. Een centrum voor 



veel energie en tijd gestoken in gesprekken en 

overleggen.  

jongeren omvat veel meer en vraagt dus ook om een 

andere accommodatie. 

Wat gebeurt er met de andere ontmoetingsplekken in 

Leiden als er een dergelijk centrum komt? 

Die plekken blijven gewoon bestaan, waarbij in het 

centrum ook een verwijzing naar deze plekken gecreëerd 

kan worden om hun functie te versterken. 

Lukt het wel om alle jongerengroepen in één 

centrum onder te brengen? 

De doelstelling is niet om de groepen als zodanig 

onder te brengen, wel om individuele jongeren van 

alle groepen op een of andere wijze te bedienen. 

 

Hoe zit het met de samenwerking met LVC bij dit 

initiatief? 

Het LVC is vertegenwoordigd in het groot overleg en daar 

buiten is ook nog informeel overleg over de participatie 

van jongeren in Leiden. 

Is er sprake van een intentieverklaring als steun voor 

dit initiatief bij de 30 genoemde organisaties? 

 

De bedoelde intentieverklaring wordt het komend 

half jaar aangeboden aan de organisaties die 

interesse hebben getoond en aan organisaties die 

volgens het groot overleg daarvoor in aanmerking 

komen. 

Waarom moet er een stedelijk centrum voor jongeren in Leiden komen?  

Er is in Leiden heel veel voor jongeren op het gebied van informatie, vrijetijdsbesteding, hulpverlening, cultuur, 

maar er is tegelijk een enorme versnippering die drempelverhogend werkt. Jongeren en organisaties zien allerlei 

mogelijkheden in een integraal centrum voor jongeren waar allerlei functies samenkomen of waar een 

doorverwijzing plaatsvindt die drempelverlagend werkt. Het is vreemd dat er zoveel functies zijn en dat er in feite 

zo weinig gebruik van gemaakt wordt door jongeren. Het gaat bij dit initiatief dus om het beter benutten van 

allerlei kansen voor jongeren en organisaties die wat voor en met elkaar kunnen betekenen 

Vertegenwoordigers van de volgende organisaties zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van 

een concept voor een stedelijk centrum voor jongeren in Leiden: Cardea, Fiom (tienerouders), Politie 

Leiden, Portaal, Libertas Leiden, JES Rijnland, Jongerenwerk Leiden, Sport United, GGZ Kinderen en jeugd, 

Woningcorporatie De Sleutels van Zijl en Vliet, ROC Leiden, Halt locatie Leiden, Kunstcentrum Haagweg 4, St. 

Binnenvest, Kwadraad, B plus C, Werklokaal, Scheltema, Ons doel, LVC, stichting Zon (straatadvocaten).  

De volgende bijeenkomst van het groot overleg is op maandag 14 september van 15.30 uur tot 17.00 uur in het 

Huis van de Raad, Breestraat 70. Dan wordt de uitwerking van de plannen uit de verschillende werkgroepen 

besproken en worden afspraken voor het komende half jaar gemaakt. 

Voor informatie kunt u terecht bij de onderstaande leden van de initiatiefgroep: 
Aleid van Zon              a.vanzon@cardea.nl   tel. 06-14850619 
Jos Fugers                  j.fugers@cardea.nl      tel. 06-54292526 
Sibbele Wignand         sibbelewignand@stjjmh.nl  tel. 06-55557891 
Roos van Gelderen       roosvangelderen@gmail.com  tel. 06-40891508 
Albert Dorrestein          a.dorrestein@rocleiden.nl  tel. 06-24431709. 
 

Stuur deze nieuwsbrief door naar personen/organisaties die geïnteresseerd zijn in het idee!!!!!!!!!!!! 


