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Wat gaat goed?
- Op straat is het niet druk
- Je kunt op straat spelen
- Er is veel bos/zijn veel bomen
- Er is veel om hutten te bouwen
- Veel prullenbakken
- Het groen wordt goed bijgehouden
- Genoeg licht
- Grote straten, veel stoepen
- Je kunt zelf overal goed komen
- Er is niet veel ruzie
- Kunt verschillende sporten doen, voetbal, tennis, volleybal, paardrijden
- Voetballen samen met Siebengewald
- Kinderen hebben veel te zeggen
- Deze avond (workshop) is goed
- Werk kun je vinden, moet wel goed rondvragen
- Het dorp is veilig zonder bedreigingen
- Leuke carnaval
- Friettent
- We hebben huisarts en fysio
- Veel aardige mensen
- Het is wel leuk dorp, zeker als je mensen tegenkomt dan groet je elkaar en voel 

je je thuis

Wat kan beter?
- Supermarkt
- Hondenpoep
- Meer prullenbakken/ buiten bij campings en bij voetbalclub ligt veel straatafval, 

meer prullenbakken neerzetten 
- Uiterlijk van het dorp is niet heel mooi
- Meer rondleidingen
- Geparkeerde auto’s (bv. niet op hoeken neerzetten, soms onoverzichtelijk en 

daardoor gevaarlijk)
- Best veel auto’s die te hard rijden 
- In winter erg glad voor fietsers
- Buiten het dorp is de verlichting slecht, je fietst vaak in het donker
- Meer oversteekplaatsen
- Betere stoepen, stoepen beter onderhouden, losliggende tegels. Overgang van 

verschillende stoepen is vervelend.
- Haaientanden zijn erg glad als het heeft geregend
- Meer aanwijzingen waar andere dorpen liggen



- Park:  is saai/er is niks te doen voor ons/hangplek voor ons/kapotte en scheve 
goals zonder net/gras zit vol gaten en hobbels/weinig verlichting in het 
park/voetbalkooi pannakooi/meer dingen bij de kermis/meer 
zitplaatsen/speeltuin uitbreiden 

- Brug over de vijver
- Jammer als Iedershuus weggaat
- Meer feesten/uitgaan  voor onze leeftijd
- Meer activiteiten voor onze leeftijd
- Meer plekken om te chillen/af te spreken/hangplek/jeugdhonk
- Buurtverenigingen
- Het kan hier saai zijn, echt een dorp
- Sommige mensen zijn echt discriminerend
- Sommige mensen gedragen zich als kleuters
- Geen pesters en geen roddels
- Minder vechtpartijen (caféruzies, op camping), campings moeten veiliger
- Sportclubs en zo kunnen meer mensen vragen/ moeten meer jeugd aantrekken
- Voetbal is teveel overgenomen door Siebengewald
- Meer variatie in sport, bv. Fitness
- Plek waar je (geconcentreerd) kunt leren en huiswerk maken
- Niet al het groen opruimen 
- Te weinig bloemen
- Wist niet dat je kon meepraten over het dorp. Misschien meer communicatie 

daarover.
- Kinderen worden slecht betrokken/kinderen meer inspraak over de dingen die in 

het dorp komen/gebeuren
- Meer werk voor 14-jarigen
- Meer werk voor volwassenen 

Wat valt op?
-   Jongeren vinden het fijn om mee te denken en mee te beslissen. Willen meer 
inspraak.
-   Bijna alle jongeren vinden een supermarkt belangrijk.
-   Jongeren willen een plek om samen te komen.
-   Overgrote deel van de jongeren vindt het park belangrijk en hebben er wensen en 
ideeën over. Ze vinden het park saai, te weinig verlicht, gras zit vol hobbels en gaten, 
geen goede goals, missen dingen.
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Offerse jeugd droomt van een jeugdhuis   26 oktober 2018

Als je het aan de Offerse jeugd vraagt is er duidelijk de behoefte aan een 

jeugdhuis in het centrum van het dorp. Dat is het resultaat van een 3 uur 

durende workshop bij Kubbus op initiatief van het project ‘Afferden samen 

beter’ en het ‘Krachtige Kernen’ project van de HAN Hogeschool.

De bevolking van Afferden mocht in het kader van het ‘Krachtige Kernen’ 

project en ‘Afferden samen beter’ al eerder aangeven welke wensen er 

leven om het dorp nog leefbaarder en aantrekkelijker voor iedereen te 

houden. Toen werd ook al snel geconstateerd dat de jeugd niet gevraagd 

was naar hun mening. Vandaar dat afgelopen vrijdagavond in het café bij 

Kubbus 23 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar de moeite hadden 

genomen onder leiding van Joep Zwart en Twan Krebbers hun wensen op 

een rijtje te zetten.

Tijdens deze workshop mochten de jongeren via diverse vragen een oordeel 

vellen over het wonen en het activiteitenaanbod in Afferden. Zijn er genoeg 

sportclubs? Hoe is het met de verkeersveiligheid gesteld? Is er in de vrije 

tijd voldoende te doen? Wat mis je en kun je hierin zelf een bijdrage 

leveren?

Na een inventarisatie van de antwoorden ging de jeugd na een kort ‘friet-

intermezzo’ groepsgewijs aan de slag met ideeën hoe Afferden 

aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Een metrolijn van Afferden naar 

Boxmeer, een crossbaan, betere wifi, een tunnel onder de Rijksweg, een 

hangplek of een jeugdhuis, een supermarkt of een pizzatent, betere 

voetbalgoals, een pannaveldje, een gameroom en nog veel meer. Ideeën 

waren er genoeg.

Uiteindelijk sprongen er vijf onderwerpen uit die de jongeren aan het eind 

van de workshop aan elkaar mochten presenteren. Zo waren feestjes voor 

12- en 14-plussers bij Kubbus of De Pruuver favoriet, maar ook een 

hangplek in het dorp. Een andere groep ging nog een stapje verder en 

sprak de voorkeur uit voor een jeugdhuis in het centrum van het dorp. 

Daarnaast een supermarkt en het houden van een fortnitetoernooi.

Via het mobieltje mocht tot slot iedereen zijn of haar voorkeur uitspreken. 

Uiteindelijk trok het onderwerp jeugdhuis de meeste stemmen. Dit 

onderwerp komt op 23 januari terug tijdens de vervolgbijeenkomst van het 

‘Krachtige Kernen’ project en de presentatie van de verbeterdagboeken van 

‘Afferden Samen beter’. De jeugd zal hun droom dan verder toelichten.
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