
9.17% 30

14.37% 47

9.48% 31

11.62% 38

55.35% 181

Q10 Ik ben tevreden over de werkwijze van het Jeugd Ondersteunings
Team (JOT)

Answered: 327 Skipped: 19

TOTAL 327

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 De wachttijden zijn alarmerend. 6/24/2019 2:51 PM

2 Maak er geen gebruik van 6/21/2019 9:14 PM

3 Veel te traag en moeilijk bereikbaar. 6/19/2019 5:24 PM

4 Wachtlijsten zijn veel te lang. 6/18/2019 11:37 AM

5 Er bestaan lange wachttijden voor de doelgroep. 6/17/2019 4:29 PM

6 Jammer van de wachtlijsten! 6/17/2019 12:25 PM

7 Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je als inwoner op de hoogte zijn van de
werkwijze of hiermee te maken hebben gehad.

6/17/2019 11:48 AM

8 geen kids 6/16/2019 11:10 PM

9 Veel wisseling van personeel en lange wachttijden. . 6/16/2019 9:18 PM

10 Niet in verdiept. 6/14/2019 10:37 PM

11 Als een kind niet goed mee kan op de basisschool duurt het soms wel erg lang voor er stappen
door het JOT worden ondernomen

6/14/2019 5:15 PM

12 Veel te lange wachttijden! Voor GGZ aanmelding: eerst wachttijd TJG en vervolgens wachttijd
bij GGZ. Verwarrend ook dat het al een poos TJG heet, maar hier nog JOT wordt genoemd (en
op de gevel van de Dillenburg nog? en in sommige mails van medewerkers onderaan bij
contactgegevens)

6/14/2019 2:59 PM

13 traag en hulpverlening is onder de maat (expertise) 6/14/2019 2:53 PM

14 Er is een hele slechte samenwerking tussen scholen, politie, gemeente, ggd enz. 6/13/2019 7:45 AM

15 Als het klopt dat er meer dan 600 jongeren rond zwerven op flakkee vraag ik me af of het JOT
genoeg menskracht heeft.

6/11/2019 5:52 PM
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16 Te lange wachtlijsten 6/11/2019 3:08 PM

17 Veel meer aandacht voor middelen gebruik en de gevolgen daarvan. Opvang voor jongeren is
er nauwelijks behalve als er sprake is van een verstandelijke beperking. Jongeren met
opvoedingsproblemen, die tussen wal en schip vallen, psychiatrische problematiek of
problematisch gedrag kunnen bijna nergens op het Eiland intramuraal terecht. Crisis diensten
komen niet, te laat, Lucertis/Jouz heeft enkel consulten maar geen psychiater. Voor de
volwassen psychiatrie was men op Hellevoetsluis aangewezen, dat was prima maar nu
gesloten voor kort durende opnames. Gebrekkig maatschappelijke opvang terwijl er meer dan
600 dak-thuisloze jongeren op Flakkee ronddwalen en een schrikbarend aantal mensen met de
voedselbank verbonden zijn.

6/10/2019 11:21 PM

18 lange wachttijden, en soms slechte communicatie 6/5/2019 9:43 PM

19 Kan denk ik efficiënter en duidelijker maken hoe het werkt voor de mensen 6/5/2019 10:49 AM

20 niet mee op de hoogte 6/4/2019 10:01 PM

21 Niet bekend daarmee 6/4/2019 9:41 PM

22 Er is duidelijk verbetering maar er is ook nog ruimte voor meer verbetering. 6/4/2019 6:45 AM

23 N.v.t. niet mee bekend 6/3/2019 11:24 PM

24 Moeilijk om in te schatten. Er lopen veel ‘zwerfjongeren’ op het eiland. Ik vind het schrijnend.
Weet niet of het jot hier aanwerkt

6/3/2019 10:27 PM

25 teveel vergaderen, teveel schijven, niet doorpakken 5/30/2019 5:38 PM

26 Professionele medewerkers. 5/29/2019 11:42 AM

27 Ik weet er niets van. 5/28/2019 9:21 PM

28 Geen ervaring mee 5/28/2019 8:37 PM

29 geen ervaring mee 5/28/2019 1:09 PM

30 Er vallen nog steeds mensen buiten de boot 5/28/2019 9:17 AM

31 De dossiers moeten sneller in behandeling worden genomen en de zorgen van ouders en
scholen serieuzer.

5/24/2019 8:59 PM

32 Nog geen ervaring mee 5/23/2019 11:44 PM

33 Ze doen hun best 5/23/2019 10:33 PM

34 Niet bekend bij mij het jot 5/23/2019 3:01 PM

35 Geen enkele ervaring mee. 5/23/2019 12:25 PM

36 Ze zijn vaak te laat..... 5/23/2019 11:43 AM

37 Men doet zijn best, maar ook hier is de ervaring dat het opvolgend keten niet of verkeerd levert
en niet zijn wettelijk, taak en rol opneemt.

5/23/2019 10:51 AM

38 Er word heel goed meegedacht en geholpen waar kan. Helaas moet het team vaak zelf zoeken
hoe of wat.

5/23/2019 10:15 AM

39 Jammer jullie het niet noemden hoe het heet, team jeugd en gezin. Ik vind het schokkend dat
de wachtlijst al een jaar 10 wk of meer is

5/22/2019 6:28 PM

40 Heb ik niet mee te maken 5/22/2019 4:23 PM

41 Weet ik te weinig van. 5/22/2019 12:56 PM

42 wachtlijsten zijn naar mijn mening te lang 5/22/2019 11:25 AM

43 Nvt 5/22/2019 7:10 AM

44 Uiteindelijk, ondanks doorverwijzing aantal jaar geleden, nooit bij JOT terecht gekomen ivm
aanmelding kwijt, wachttijd.. excuses. Gelukkig ook zonder JOT alles goedgekomen!

5/21/2019 10:59 PM

45 Ik ken het persoonlijk niet! 5/21/2019 10:52 PM

46 Zijn soms te betrokken waardoor je terughoudend bent met zorgvragen. Beetje het jeugdzorg
gevoel.

5/21/2019 10:47 PM

47 Ik heb geen kinderen 5/21/2019 10:34 PM

48 Geen idee wat dit is 5/21/2019 10:20 PM
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16.44% 49

35.57% 106

14.09% 42

25.50% 76

8.39% 25

Q23 Er zijn genoeg mogelijkheden voor jongeren om zich te
ontwikkelen en te ontspannen.

Answered: 298 Skipped: 48

TOTAL 298

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Weet ik niet 6/24/2019 8:31 AM

2 Vooral voor de jeugd die nog niet naar een discotheek mogen lijkt het me beperkt. Voor jongere
kinderen is het prima.

6/20/2019 9:26 AM

3 Voldoende sportmogelijkheden maar voor de rest weinig te doen 6/19/2019 8:43 PM

4 De jeugd ontspant op de verkeerde plaats: op hangplekken 6/19/2019 3:52 PM

5 voor jongeren tot 18 jaar is er weinig tot niets te doen op het eiland 6/19/2019 3:33 PM

6 Er zijn heel veel sportclubs, kerkclubs en andere verenigingen. Wel zouden er nog meer
buitenspeelplekken en sportplekken moeten komen om de jeugd meer te laten bewegen en
misschien jeugdwerk meer verspreiden, niet alleen bij het het JAC.

6/17/2019 12:57 PM

7 Moeilijk inzichtelijk voor mijn situatie 6/16/2019 11:27 PM

8 Er zijn te weinig plaatsen voor de jeugd. In de avond hangen ze op straat. Door ruimte te bieden
kan er ook meer controle zijn om overmatig drugs en alcohol tegen te gaan.

6/16/2019 9:26 PM

9 Mag ook wel een JAG op de kop van ‘t eiland 6/14/2019 5:30 PM

10 Voor de jeugd (12-16) wordt er nauwelijks iets georganiseerd. Het JAC vind ik geen plek om
mijn kind naar toe te laten gaan (heeft zelf die behoefte ook niet).

6/14/2019 3:05 PM

11 Niks te doen 6/13/2019 9:35 PM

12 Meer vragen aan de jongeren zelf wat zij nodig hebben. 6/11/2019 6:08 PM

13 Wel voor de mensen die het betalen kunnen en in Middelharnis zijn er iets van mogelijkheden
echter binnen de overige dorpen zijn er weinig tot geen mogelijkheid voor jongeren.

6/10/2019 11:50 PM

14 vanaf tienerleeftijd trekken jongeren er meer op uit buiten het eiland, vooral een bioscoop zou
een welkome aanvulling zijn. En het leuke is dat dat voor elke leeftijd is.

6/8/2019 2:12 PM

15 Bioscoop met regelmatig film zou leuk zijn, zwembad vaker open op zaterdag bv ipv zondag 6/5/2019 9:45 PM
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16 Kan altijd beter 6/5/2019 10:52 AM

17 Wat ik op afstand zo kan zien wel 6/4/2019 9:49 PM

18 te weinig diversiteit in mogelijkheden voor tieners 6/4/2019 11:22 AM

19 Er is veel te weinig voor jongeren 6/4/2019 11:14 AM

20 Vooral als je kind uitvalt in het onderwijs met een normaal tot hoog iq zijn er geen
mogelijkheden tot dagbesteding.

6/4/2019 6:51 AM

21 onvoldoende facilliteten en begeleiding 5/30/2019 5:50 PM

22 t.a.v. kunst en cultuur is het aanbod aan de magere kant. Sportfaciliteiten zijn goed
vertegenwoordigd.

5/29/2019 2:41 PM

23 Tot de leeftijd van 18 jaar zijn er voldoende uitgaansgelegenheden en voorzieningen. Ook in de
vrije tijd is er zat te doen. Voor de jongvolwassenen (18-35) is er echter niets en dient dit buiten
het eiland gevonden te worden.

5/29/2019 12:09 PM

24 Ik heb geen jongeren in huis van die categorie. 5/29/2019 10:39 AM

25 Zou niet weten of er genoeg is op het hele eiland 5/28/2019 9:23 AM

26 ontspanning is er voldoende, begeleiding bij ontwikkeling niet 5/24/2019 9:10 PM

27 Vooral voor leeftijd 15 -17 is er weinig te beleven. Ze morgen nergens in. Dus zijn er veel thuis
kroegen

5/23/2019 9:02 PM

28 Veel te weinig om te ontwikkelen. Ik kan bijv alleen bij een supermarkt of een snackbar gaan
werken. Niet echt voor iedere jongere ideaal om echt goed aan zijn toekomst te kunnen werken.

5/23/2019 2:39 PM

29 Geen 5/23/2019 12:11 PM

30 Moet je aan de jongere vragen. Ik denk dat er te weinig is wat aansluit bij de behoefte van
jongere

5/23/2019 10:43 AM

31 Mis een bioscoop 5/23/2019 10:01 AM

32 Als ik naar de hoeveelheid hang jongeren kijk en de overlast die ze geven vraag ik me af of
deze groep weet wat de mogelijkheden zijn .

5/22/2019 9:54 PM

33 Mogelijkheden zijn niet zo breed. 5/22/2019 8:08 PM

34 Te weinig uitgaansmogelijkheden voor pubers/tieners tussen 13-16 5/21/2019 10:58 PM

35 Het is wel wat, maar het zou leuk zijn als daar iets meer van was! 5/21/2019 10:54 PM

36 Ik heb me nog nooit verveeld maar sommigen blijkbaar wel en die gebruiken dat als excuus om
er een bende van te maken, rotzooi te schoppen en dat is jammer. Ik denk alleen dat je dat
nooit helemaal kan voorkomen.

5/21/2019 10:44 PM

37 Voor mij is er altijd genoeg te doen geweest. Ik hoor in mijn omgeving soms wel andere
meningen.

5/21/2019 10:24 PM
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39.26% 117

24.83% 74

9.40% 28

19.80% 59

6.71% 20

Q24 Voor jonge kinderen (-12) zijn er speelplaatsen genoeg in mijn
buurt.

Answered: 298 Skipped: 48

TOTAL 298

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 te weinig speelplaatsen 6/24/2019 8:31 AM

2 Centrumv.h. dorp weinig mogelijkheden en de schoolpleinen zijn afgesloten, vroeger mooie
speelplaatsen

6/21/2019 9:31 PM

3 Ik woon vlak bij de Flipjes 6/20/2019 9:26 AM

4 er zijn een paar inimienie speeltuintjes, maar deze grenzen aan / liggen in straten met vooral
huurwoningen met daarin asociale en / of oude mensen, waardoor kinderen keer op keer
worden weggestuurd, ballen worden afgepakt, hoge pieptonen (zogenaamd tegen katten)
worden ingezet; bovendien zijn des peeltoetsellen eenzijdig, ouderwets en is de ondergrond
van materiaal waar schoenen en kleding stuk van gaan. Groenvoorziening om in te spelen is er
ook nauwelijks, kinderen worden weggestuurd en toezicht op hondenuitlaten is er ook niet,
waardoor kinderen, als ze in he groen spelen, altijd onder de hondenpeop thuiskomen.

6/17/2019 1:37 PM

5 Veel te weinig 6/17/2019 12:57 PM

6 te weinig speeltoestellen 6/14/2019 2:55 PM

7 Buitenspelen hoeft niet op speelplaatsen Verzin zelf iets als kind Veel belangrijker 6/9/2019 12:26 PM

8 Woon rond de haven, geen speelplaats op korte afstand aanwezig 6/5/2019 9:45 PM

9 In het buiten gebied niet 6/5/2019 10:52 AM

10 Ik woon in de grootste nieubouwwijk van Dirksland. Er zijn nauwelijks faciliteiten. 6/4/2019 9:21 PM

11 Dat zou in sommige nieuwbouw wijken beter kunnen. 6/4/2019 1:03 PM

12 Een soort “ ontdekhoek’ had ik graag opgezet als ik de fananciele middelen had gehad 6/3/2019 10:32 PM

13 De gemeente is voornemens het speelveld achter de Prins Mauritsschool te verplaatsen naar
nieuwwijk De Nieuwe Gooye. Afstand voor de wijk Dirksland Zuid wordt dan wel erg groot!

5/30/2019 10:14 AM

14 Ik denk het wel er is tenslotte een speeltuintje in Den Bommel achter de brandweer. 5/29/2019 10:39 AM
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15 Het strand is ideaal voor iedere leeftijd. 5/24/2019 7:17 PM

16 Er zijn speelplaatsen genoeg, maar de omvang en de aantrekkelijkheid kan op sommige
plaatsen wel beter.

5/23/2019 10:27 AM

17 Dirksland is een onder geschoven kindje op dit gebied, zeker in de nieuwbouwwijk. Ergens
weggestopt een paar houten speeltoestellen die niet te vinden zijn als je het niet weet en altijd
spiegelglad zijn. Op Ouddorp en Middelharnis worden de mooiste speelvelden gemaakt want
dat zijn de “Pronk dorpen” van de gemeente... onze prachtige buurt worden kinderen
overgeslagen, schandalig!

5/23/2019 8:06 AM

18 Het speeltuintje in mijn buurt word slecht onderhouden en is erg gedateerd. 5/22/2019 9:17 PM

19 Het is heel slecht met de speelruimte voor kinderen. 5/22/2019 8:08 PM

20 Geen speeltuintje of veldje, niets! 5/22/2019 8:36 AM

21 In een grote nieuwbouwwijk is er 1 speeltuin aan het eind waar kleine kinderen die verderop
wonen dan niet alleen naar toe kunnen

5/21/2019 10:45 PM

6 / 23

Enquête ASDGO



14.09% 42

16.78% 50

15.10% 45

34.56% 103

19.46% 58

Q25 Er zijn genoeg hangplekken voor jongeren aanwezig in mijn
omgeving.

Answered: 298 Skipped: 48

TOTAL 298

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Ze hangen daar waar ze voor overlast zorgen 6/24/2019 8:31 AM

2 Ouders zouden zelf gelegenheid moeten kunnen bieden, b.v.gezellig op de kamer met vrienden
thuis of tuin, erf

6/21/2019 9:31 PM

3 In Ouddorp is dit wel een probleem. Ze hadden een plek op Dorpstienden, maar mogen hier niet
meer zitten vanwege de overlast.

6/20/2019 9:26 AM

4 Moet je die hangplekken op deze manier willen? Er wordt of te weinig gebruik van gemaakt of
het wordt gebruikt om drugs te dealen.

6/19/2019 3:52 PM

5 Wat valt er onder hangplekken, we hebben het JAC in middelharnis dat is er 1, maar voor de
rest hangen jongeren vooral bij de plus, bushaltes enz.

6/19/2019 3:33 PM

6 nu hangen ze rond op de kinderspeelplaats 6/17/2019 4:32 PM

7 Niet echt aanwezig, heb liever sportplekken dan alleen maar hangplekken. 6/17/2019 12:57 PM

8 Waarom zouden er georganiseerde hangplekken moeten zijn voor jongeren?? Het geeft meer
overlast dan gemak en waarom moet een jongere kunnen "hangen"???

6/15/2019 10:29 AM

9 Ik ben geen aanhanger van hangplekken. 6/14/2019 10:41 PM

10 Dat ligt eraan hoe je het bekijkt: ze zoeken de hangplekken zelf wel op (Middelharnis: bij de
Plus, gemeentebos, rotonde) dus wat dat betreft voldoende keus. Maar een leuke plek waar je
bijv. kan poolen, darten, voetballen, mis ik.

6/14/2019 3:05 PM

11 Denk wel genoeg plekken waar ze hangen; er zou ook wat toezicht moeten zijn misschien 6/14/2019 2:55 PM

12 Ze zijn er wel maar die gebruiken de jongeren maar deels. Kijk waar ze nu rondhangen en kijk
of dat aantrekkelijker kan worden gemaakt.

6/11/2019 6:08 PM
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13 Wederom geldt dit voor Middelharnis, daar is er 1 of hooguit 2 maar voor de rest van Flakkee
geldt over het algemeen dat jongeren er zelf een creëren wat me niet wenselijk lijkt ivm
straathoekwerk, bemoeizorg en het bereiken van de jongeren op een adequate of vanuit een
doordacht plan. Het is vragen om ongewenst- of oncontroleerbaar gedrag waardoor bepaalde
jongeren onder de radar dreigen te raken. Deze hangplaatsen zijn niet dé oplossing maar het
principe en de functie zal u wel duidelijk zijn anders zou deze vraag niet gesteld worden.

6/10/2019 11:50 PM

14 hangplekken waar jongeren ongecontroleerd samen komen zorgen voor ellende, het is onze
verantwoordelijkheid om jongeren een warm thuis te bieden, of op andere plaatsen met
ouderlijk toezicht

6/6/2019 10:37 AM

15 Te veel: geven enorm veel overlast 6/5/2019 6:39 PM

16 niet nodig voor ons 6/5/2019 10:52 AM

17 Liever geen hangplek in de buurt van wegen overlast 6/5/2019 9:35 AM

18 niet mee op de hoogte 6/4/2019 10:12 PM

19 Weet ik niet 6/4/2019 9:49 PM

20 Er zijn plekken, maar "ze" gaan toch ergens anders heen 6/4/2019 6:01 PM

21 Jongeren willen samenscholen maar dit wordt gelijk tegen gewerkt 6/4/2019 11:14 AM

22 Denk het 6/3/2019 10:32 PM

23 Hangplekken? 6/3/2019 9:28 PM

24 Hangen kan in principe overal. Bij gedoe met omwonenden is er te laat bemiddeling en er is
geen toeleiding naar andere activiteiten

5/30/2019 5:50 PM

25 Jongeren vinden gemakkelijk een hangplaats. Of de hangplaats ook wenselijk is in verband met
de buurt is een ander veerhaal.

5/29/2019 12:09 PM

26 Ik zou niet weten waar. 5/29/2019 10:39 AM

27 Overlast van hangplekken is een issue 5/28/2019 8:57 PM

28 ben geen fan van hangplekken 5/24/2019 9:10 PM

29 hangplekken wat een onzin ze kunnen beter aan het werk gaan 5/23/2019 11:49 PM

30 Zijn hangplekken de bedoeling? 5/23/2019 12:33 PM

31 Vraag het de jongere 5/23/2019 10:43 AM

32 Jongeren vanaf ongeveer 14 tot 15 jaar hangen op de verkeerde plekken rond en zouden in
mijn beleving helemaal niet moeten rondhangen; beleid op maken en meer mogelijkheden
bieden

5/23/2019 9:05 AM

33 Hangen op plekken die hier niet voor bedoeld zijn. 5/22/2019 9:54 PM

34 Te veel naar mijn mening 5/22/2019 6:46 PM

35 Ze hangen nu in een speeltuin voor kleine kinderen en laten veel troep achter 5/22/2019 1:24 PM

36 Sommige plekken die niet bedoeld zijn als hangplekken worden wel zo gebruikt door (drugs
gebruikende en dealende) jeugd.

5/21/2019 11:06 PM

37 Ze hangen op de verkeerde plekken, geen voorziening en dat geeft overlast 5/21/2019 10:49 PM

38 Beetje een rare vraag want je wil toch juist geen hangplekken? Zijn hangplekken zaken die je
als gemeente wil faciliteren? Er is een (ongeplande) hangplek in de buurt en het lawaaierige
verkeer op de meest onmogelijke tijden houdt ons zomers wakker en bederft het buiten zitten.

5/21/2019 10:44 PM

39 De jongeren zouden niet moeten “hangen”. Je ziet/hoort er bij de plus in Middelharnis
bijvoorbeeld genoeg overlast van.

5/21/2019 10:24 PM

40 Maar deze hoeven helemaal niet te komen. De jeugd is tegenwoordig super brutaal en maakt
veel kapot..

5/21/2019 10:08 PM
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37.58% 112

30.87% 92

11.41% 34

15.44% 46

4.70% 14

Q26 Hangplekken voor jongeren zijn belangrijk, onmisbaar zelfs.
Answered: 298 Skipped: 48

TOTAL 298

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Helaas is er behoefte aan 6/24/2019 2:56 PM

2 Wat is een hangplek,normaal kletsen met elkaar of overlast bezofgen 6/21/2019 9:31 PM

3 Jongeren die nergens terecht kunnen gaan vervelen, dat is logisch 6/20/2019 9:26 AM

4 anders z ijn ze op plekken waar je ze liever niet voorde deur hebt hangen 6/16/2019 11:27 PM

5 Verantwoorde hangplekken zijn te beperkt, ze hangen in speeltuinen rond waar ook kleine
kinderen spelen. Dit zorgt ervoor dat kinderen in aanraking komen met materiaal dat niet
geschikt is voor hen

6/16/2019 9:26 PM

6 hangplek klinkt negatief en wekt de indruk dat ze storend aanwezig zijn. Jongeren moeten wel
een plek hebben om te kunnen vertoeven. Maar JAC is voor bepaalde populatie lijkt het.

6/14/2019 3:05 PM

7 noem ze alleen geen hangplek, te negatieve benaming 6/12/2019 12:28 AM

8 Zie antwoord op vraag 24 6/10/2019 11:50 PM

9 Ik weet niet of dat de oplossing is 6/7/2019 12:34 PM

10 Als er goede alternatieven zijn is een hangplek zeker misbaar 6/4/2019 9:21 PM

11 Als er maar genoeg toezicht is op hangplekken 6/4/2019 1:03 PM

12 Mits ze onderhouden worden en er een soort van controle op uitgevoerd word 6/4/2019 6:51 AM

13 Er wordt veel gehandeld dat ik denk ik niet de befoeling 6/3/2019 10:32 PM

14 Maar wel i.s.w. met hen. En in overleg met de omgeving. 6/3/2019 6:08 PM

15 Vaak ontstaat er een plek door jongeren zelfn zelf 6/3/2019 6:01 PM

16 ontmoeten 5/30/2019 5:50 PM

17 Het gaat er denk ik om dat jongeren, naast het hangen, goede dingen leren te doen 5/23/2019 12:33 PM

18 Ik zie het liefst helemaal geen hangplekken... Blijf gewoon lekker thuis of ga wat doen met
elkaar!

5/23/2019 10:27 AM
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19 hangen leidt tot vandalisme en andere ongewenste zaken; als gemeente met de jeugd samen
op zoek naar invulling van vrije tijd

5/23/2019 9:05 AM

20 Jammer maar deze groep geeft bijna altijd overlast waar zo dan ook. 5/22/2019 9:54 PM

21 Kan me bij rondhangen eigenlijk niets voorstellen. 5/22/2019 7:36 PM

22 Heeeeeel erg mee eens!!! Biedt ze iets, dat scheelt verveling en daardoor vernieling en gebruik
van middelen

5/22/2019 6:31 PM

23 Anders slaat de verveling toe 5/22/2019 1:24 PM

24 Ligt er aan wat je onder een hangplek verstaat. Als het doelloos rondhangen, roken, drinken en
herrie maken is, mogen ze dat van mij thuis doen.

5/21/2019 10:44 PM
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8.05% 24

Q27 Ik heb veel te maken met jongeren (meerdere antwoorden
mogelijk).

Answered: 298 Skipped: 48

Total Respondents: 298  

# ANDERS, NAMELIJK DATE

1 Behoor tot een kerkenraad 6/21/2019 10:12 PM

2 docent als beroep 6/20/2019 11:53 AM

3 Maar nog vrij jonge kinderen (oudste 9 jaar) 6/20/2019 9:26 AM

4 Jeugdtraining schietsport, schoolmedewerker 6/18/2019 9:13 AM

5 Veel hangjongeren in de buurt 6/16/2019 9:26 PM

6 2 vriendinnen van mij werken met jongeren 6/13/2019 8:49 AM

7 Ik werk met mensen onder 25 jaar met een verstandelijke beperking. En ben bestuurder van
Stichting Gay op Flakkee.

6/11/2019 6:08 PM

8 ik heb door mijn levensomstandigheden geen kontakten met jongeren. 6/8/2019 11:22 AM

9 opa van 13 kleinkinderen 6/6/2019 7:43 PM

10 Vrienden die jonger zijn dan ik enz 6/4/2019 8:13 PM

11 Kleinkinderen jonger dan 25 jaar 6/4/2019 1:03 PM

12 als oppas oma 6/4/2019 9:24 AM

13 Geinteresseerd in de doelgroep 6/3/2019 6:01 PM

14 minder dan vroeger, ik was ooit professioneel jongerenwerker. Nu zijn het gewoon mijn
dorpsgenoten

5/30/2019 5:50 PM

15 Ik ben zelf 25 jaar en heb mijn hele leeftijd gewoond op Goeree-Overflakkee. Daarnaast ben ik
werkzaam geweest in de Jeugdzorg op Goeree-Overflakkee en actief geweest bij een
voetbalvereniging bij de jongerenafdeling.

5/29/2019 12:09 PM

Nee Ja, ik ben
jonger dan 25
jaar

Ja, ik ben
een ouder van
een of
meerdere...

Ja, ik werk
met jongeren

Anders,
namelijk

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Nee

Ja, ik ben jonger dan 25 jaar

Ja, ik ben een ouder van een of meerdere jongeren onder de 25 jaar

Ja, ik werk met jongeren

Anders, namelijk 
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16 Mijn kinderen studeren in Utrecht en Rotterdam. Ze zijn niet zo veel thuis. 5/29/2019 10:39 AM

17 Medewerker veiligheid openbaar vervoer 5/28/2019 8:35 PM

18 Ben een ouder 5/25/2019 9:40 AM

19 Vrijwilliger op de basisschool dus tot ongeveer 13jaar. 5/23/2019 10:41 PM

20 Niet meer . Pensioen na 44 jaar voortgezet onderwijs. 5/23/2019 12:32 PM

21 Zelf ook jong geweest en echt een plek gemist 5/23/2019 11:45 AM

22 Veel in contact via kerk en kinderen 5/22/2019 7:28 PM

23 Mentoraat (kerkelijk verband) 5/21/2019 11:18 PM

24 Ik ga er vanuit dat u met jongeren 12+ bedoeld. Daarmee heb ik weinig te maken. 5/21/2019 11:06 PM
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Q28 Welke positieve kanten ziet u voor jongeren op Goeree-
Overflakkee?

Answered: 164 Skipped: 182

# RESPONSES DATE

1 Overzichtelijke plek om te wonen te werken en te verblijven. Volop mogelijkheden in sport en
cultuur. Uitgaansleven is te beperkt.

6/24/2019 2:58 PM

2 ambitieuze gemeente 6/24/2019 2:49 PM

3 zie antwoorden hierboven 6/23/2019 3:08 PM

4 Best wel veel te doen 6/21/2019 10:14 PM

5 veel sport vereningen. 6/21/2019 9:46 PM

6 de ruimte, werkgelegenheid. 6/21/2019 2:01 PM

7 Nee heel veel, ik ben op mijn 16e zelf snel naar de stad gevlucht ;) 6/20/2019 3:59 PM

8 watersportmogelijkheden alles aan te fietsen of met openbaar vervoer te halen veilige omgeving 6/20/2019 3:02 PM

9 Rust en ruimte om op te groeien, zee en strand in de buurt om van te genieten. Redelijk wat
onderwijsmogelijkheden. Steeds meer activiteiten, zeker in de zomer

6/20/2019 9:27 AM

10 ? 6/20/2019 9:25 AM

11 Rust. De eilandmentaliteit van de ouderen. De verkeersveiligheid. Goed onderwijs. Het
overgrootte deel komt niet in aanraking met criminaliteit

6/20/2019 9:03 AM

12 Onderwijsvoorzieningen 6/19/2019 8:44 PM

13 Natuur, strand en dat de jeugd elkaar kent. 6/19/2019 8:17 PM

14 veel mogelijkheden tot werk 6/19/2019 7:49 PM

15 goed middelbaar onderwijs 6/19/2019 6:41 PM

16 Sociale controle, veilige omgeving vergeleken met de stad, Korte lijnen. 6/19/2019 5:29 PM

17 Beschermde omgeving, weinig (zware) criminaliteit. 6/19/2019 5:03 PM

18 JAC en sportverenigingen! 6/19/2019 4:57 PM

19 rust, recreatie/sport, goed (middelbaar) onderwijs. Sociale controle (al zullen de jongeren dat
zelf niet als positief ervaren...)

6/19/2019 4:49 PM

20 rust/regelmaat 6/19/2019 4:44 PM

21 Goed onderwijs 6/19/2019 4:10 PM

22 Er zijn veel verenigingen waar jongeren actief in kunnen zijn. 6/19/2019 3:53 PM

23 er zijn veel sportclubs 6/19/2019 3:35 PM

24 Mooie, rustige omgeving 6/19/2019 3:24 PM

25 ONTSPANNING 6/19/2019 3:18 PM

26 goed onderwijs, veel bijbaantjes 6/19/2019 3:13 PM

27 De sociale controle 6/19/2019 3:13 PM

28 Rustig en veilig 6/19/2019 3:12 PM

29 rust en ruimte; vriendelijke omgeving, weinig gevaar (vergeleken met stad) 6/19/2019 3:05 PM

30 Veel jongeren, veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten 6/18/2019 11:43 AM

31 Veel scholen en sportmogelijkheden. Dat er een jongerenwerker voor de probleemjongeren is. 6/17/2019 4:34 PM

32 breed odnerwijsaanbod 6/17/2019 1:38 PM

33 Veel sportclubs en verenigingen, veel watersport en zwemmogelijkheden. Fijne scholen voor
alle niveaus en gelovig en ongelovig. Bibliotheken zijn ook goed en muziekles op school is
goed dat het er nu is.

6/17/2019 1:03 PM

13 / 23

Enquête ASDGO



34 Mooi wonen, maar weinig perspectief op werk. Goeie scholen. 6/17/2019 11:54 AM

35 Rustige en mooie omgeving om zich te ontwikkelen 6/16/2019 9:27 PM

36 landelijk sfeer en veel natuur 6/15/2019 10:07 PM

37 Veel onderwijsmogelijkheden, veel sportmogelijkheden, relatief veilige omgeving, betrokkenheid
op jongeren,

6/15/2019 10:35 AM

38 Mogelijkheden voor sport en recreatie 6/15/2019 7:20 AM

39 Aandacht van veel ouders, onderwijs en clubs en kerken. 6/14/2019 10:45 PM

40 Rust, ruimte, veiligheid, betrokkenheid op elkaar 6/14/2019 9:28 PM

41 Veldwerker/jongerenwerker Beroepencampus en scholen die stages verzorgen bij bedrijven op
het eiland. voor jeugd tot 12 jaar alle activiteiten die georganiseerd worden, zoals de
springkussens in de vakanties

6/14/2019 5:35 PM

42 Ruimte rust ontspanning sport 6/14/2019 4:51 PM

43 Veel sportclubs, betrokkenheid vanuit scholen. 6/14/2019 4:14 PM

44 De voetbalclubs, de (weinige) party's in de Staver, de activiteiten die de kerk organiseert (walkk-
inn)

6/14/2019 3:07 PM

45 vrijheid ruimte recreatie veiligheid 6/14/2019 3:03 PM

46 kwalitatief goed lager en voortgezet onderwijs in de buurt voldoende spel- en
sportaccommodatie

6/14/2019 3:03 PM

47 werkgelegenheid (dichtbij rotterdam e.d.) 6/14/2019 2:56 PM

48 Veel te doen. Mogelijkheid om hier ook te wonen en eventueel werken. 6/14/2019 2:56 PM

49 Veel ruimte om buitenactiviteiten te doen. Veel sportverenigingen. 6/14/2019 2:55 PM

50 Geen 6/13/2019 9:37 PM

51 Beweging,ruimte,verantwoordelijkheid, evenementen 6/13/2019 9:15 PM

52 Goed onderwijs, sociale controle 6/13/2019 10:43 AM

53 Goed onderwijs, 6/13/2019 9:16 AM

54 Er kan meer op het creatieve brein van de jongeren ingezet worden 6/13/2019 8:52 AM

55 Goede werkgelegenheid, speelplaatsen 6/13/2019 8:43 AM

56 Rustige omgeving om te wonen Prikkelarm Gemoedelijk 6/12/2019 12:02 PM

57 Sociale contacten, recreatie mogelijkheden, goed en divers onderwijs 6/12/2019 7:54 AM

58 Opgroeien in een mooie en rustige omgeving, sociale saamhorigheid 6/12/2019 12:38 AM

59 het eiland kan genoeg bieden, heeft de ruimte om aan te passen en het is een plek met
mogelijkheden, er dient echter meer verbinding gemaakt te worden tussen jongeren, met
jongeren, met de samenleving, de wereld buiten het eiland en dit te integreren in een aanpak
voor, door en met jongeren.

6/12/2019 12:31 AM

60 Mooie, rustige omgeving waar ons nog ons kent maar je toch zo in Rotterdam zit. Daarnaast is
de horeca op het eiland redelijk in orde. Scholing t/m middelbare school is goed geregeld.

6/11/2019 11:14 PM

61 Geen 6/11/2019 10:44 PM

62 Rust en ruimte. Veiligheid 6/11/2019 8:20 PM

63 Redelijk veel sociale contole. Genoeg scholen om uit te kiezen. 6/11/2019 6:11 PM

64 Weinig 6/11/2019 10:03 AM

65 Relatief grote betrokkenheid vanuit scholen, sociale controle vanuit mensen in de omgeving.
Het Jot en de voorzichtige start van Jouz, consulten t.a.v. middelen gebruik en het samengaan
met Lucertis in deze. Geen stadse mentaliteit en veel mogelijkheden om nog buiten te kunnen
spelen.

6/11/2019 12:02 AM

66 dat ze rusitg zijn 6/10/2019 10:18 PM

67 Weet ik niet 6/9/2019 12:27 PM

68 bij voldoende woningbouw en werkgelegenheid is het ook voor jongeren hier goed toeven. 6/8/2019 11:25 AM

69 bereikbaarheid school is oke veilig en rustig 6/7/2019 2:08 PM
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70 Rust veiligheid sociale controle 6/7/2019 12:35 PM

71 de veiligheid, kleine gemeenschappen 6/7/2019 11:44 AM

72 Sociale controle is groot onderling, maar er wordt nog vaak weggekeken door
volwassenen/ouders

6/7/2019 6:21 AM

73 Onderwijs is goed, veel ruimte om te sporten 6/6/2019 9:15 PM

74 kinderen kunnen veilig buiten spelen 6/6/2019 7:45 PM

75 Nvt 6/6/2019 2:52 PM

76 goed onderwijsaanbod, fijne landelijke omgeving, genoeg aanbod van werk 6/6/2019 10:39 AM

77 Ruimte 6/6/2019 12:55 AM

78 Sportscholen 6/5/2019 6:40 PM

79 Er is meer begeleiding en er is steeds meer "te doen". 6/5/2019 3:45 PM

80 Mogelijkheden om dingen te ontwikkelen, werk te creeren 6/5/2019 10:59 AM

81 Veel buitenruimte. Diversiteit in contacten 6/5/2019 9:21 AM

82 Vrij weinig 6/5/2019 8:46 AM

83 Wat bedoelt u? Dat er hier een redelijk beschermde omgeving is, om kleine kinderen optie
voeden? Dit geldt niet meer als ze in de puberteit komen. Door o.a. internet komt de
‘wereld/stad’ ook op het platteland.

6/4/2019 9:54 PM

84 Er is rust in de omgeving 6/4/2019 9:21 PM

85 De kreek is leuk uitgaan. 6/4/2019 9:15 PM

86 Onderwijsmogelijkheden 6/4/2019 8:47 PM

87 Mijn 2 kinderen , basisonderwijs en 2 havo kunnen zich nog thuis en in de nabije omgeving
vermaken.. Ik heb nog geen ervaring met de jong adolecent.. en het aanbod voor hun

6/4/2019 8:18 PM

88 JAC, PERRONX 6/4/2019 8:14 PM

89 ? 6/4/2019 5:45 PM

90 De 'ons-kent-ons'cultuur, Ze komen altijd wel een bekende tegen 6/4/2019 5:03 PM

91 geen mening 6/4/2019 4:22 PM

92 vroeger - toen ik jong was - werd er heel weinig voor de jeugd gedaan. Tegenwoordig wordt er
veel meer voor de jeugd georganiseerd.

6/4/2019 1:08 PM

93 - 6/4/2019 12:07 PM

94 ruimte 6/4/2019 11:23 AM

95 Het is een overzichtelijke omgeving. 6/4/2019 11:07 AM

96 Mooi rustig eiland met prachtige stranden 6/4/2019 9:26 AM

97 Niet, alles wordt gesloten, weg bezuinigd of wat dan ook 6/4/2019 8:18 AM

98 Nvt 6/4/2019 6:55 AM

99 Er is aandacht voor 6/4/2019 3:35 AM

100 Geen positieve kanten, er is te weinig te doen 6/3/2019 11:31 PM

101 Voor jongeren onder de 12 is het een mooi eiland om op te groeien. Tijdens de middelbare
school tijd, ga je de beperkingen wel langzaam krijgen.

6/3/2019 11:15 PM

102 Sportvoorziening, film in diekhuus, skate gelegenheid, 6/3/2019 10:35 PM

103 Natuur 6/3/2019 9:29 PM

104 Rust 6/3/2019 9:14 PM

105 Weinig 6/3/2019 6:48 PM

106 Voor een aantal is de rust juist goed. 6/3/2019 6:11 PM

107 Veel ruimte om te spelen. Een veilige sfeer om op te groeien. 5/29/2019 12:11 PM

108 Welwillend en sociaal 5/29/2019 11:02 AM
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109 Behalve rust en ruimte ben ik bang niet zo veel. Er zijn niet veel banen op het eiland en op
zondag is er helemaal niets te beleven.

5/29/2019 10:41 AM

110 Beschermd eiland. Goede scholen, een goede gemeenschap 5/28/2019 9:04 PM

111 G-O is een fijne leefomgeving voor jongeren. 5/28/2019 8:58 PM

112 Uitgebreid sportaanbod Enkele uitgaansgelegenheden Strand 5/28/2019 8:43 PM

113 Diverse mogelijkheden tot opleidingen en de mogelijkheden om door te ontwikkelen 5/28/2019 8:38 PM

114 Geen 5/28/2019 10:20 AM

115 Niks 5/28/2019 8:58 AM

116 Weinig slechte invloeden van de grote steden 5/27/2019 3:18 PM

117 Lage criminaliteitscijfers 5/25/2019 9:41 AM

118 Er is genoeg te doen voor wie echt iets wilt. Daarbij is de gemeente welwillend 5/24/2019 9:12 PM

119 weinig 5/24/2019 3:17 PM

120 Er is veel natuur en ik denk dat je op ons eiland beschermer opgroeit dan bijvoorbeeld in de
stad

5/23/2019 11:51 PM

121 Rust en ruimte 5/23/2019 10:43 PM

122 Geen 5/23/2019 9:11 PM

123 Over het algemeen is de sfeer onder de jongeren wel gezellig 5/23/2019 9:09 PM

124 Rustige omgeving 5/23/2019 9:02 PM

125 Nvt 5/23/2019 7:55 PM

126 Weinig 5/23/2019 7:34 PM

127 Ze kunnen buiten activiteiten doen. 5/23/2019 3:21 PM

128 Er is tenminste wat werk, maar niet veel. 5/23/2019 2:41 PM

129 Mooie omgeving wel 1dimensionaal 5/23/2019 12:34 PM

130 Genoeg sportmogelijkheden 5/23/2019 10:49 AM

131 Geen positieve kanten, zeer onveilig voornamelijk omdat er zo bizar veel drugs gebruikt wordt 5/23/2019 10:48 AM

132 De vrijheid en in een veilige omgeving opgroeien 5/23/2019 10:19 AM

133 Mentaliteit, sociale controle, cohesie 5/23/2019 10:16 AM

134 Meer activiteiten 5/23/2019 10:10 AM

135 Sociale contacten; ons kent ons cultuur 5/23/2019 9:06 AM

136 Het is een relatief veilige omgeving waar zij kunnen opgroeien. 5/23/2019 1:24 AM

137 woonomgeving, sociaal netwerk 5/22/2019 11:17 PM

138 Zeer weinig. Er is weinig onderwijsaanbod mbo en hbo. Weinig uitgaansgelegenheden. Weinig
speeltuinen of recreatie mogelijkheden op Oostflakkee

5/22/2019 10:33 PM

139 recreatiemogelijkheden 5/22/2019 10:33 PM

140 Er is veel ruimte en sociale coherentie. 5/22/2019 8:09 PM

141 Rust en ruimte voor natuurbeleving 5/22/2019 7:30 PM

142 - 5/22/2019 6:47 PM

143 Goed voortgezet onderwijs, in een aantal dorpen goede voetbal clubs, 5/22/2019 6:32 PM

144 Ruimte om te spelen 5/22/2019 4:31 PM

145 Helaas te weinig. Het mag geen geld kosten van de Gemeente en eventuele voorstellen worden
weer op te starre blik op regels vaak afgewezen.

5/22/2019 11:58 AM

146 Mogelijkheden om vrij op te groeien. Sport en recreatiemogelijkheden zijn voldoende voor
handen als ze gezien worden

5/22/2019 11:30 AM

147 ? 5/22/2019 11:22 AM

148 Veel organisaties bieden werkmogelijkheden aan en er is een plek waar jongeren samen
kunnen komen.

5/22/2019 9:26 AM
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149 Voldoende faciliteiten, van allerlei pluimage. 5/22/2019 9:16 AM

150 Sportteam GO die allerlei activiteiten organiseert. SRGO die steeds meer activiteiten in de
avonduren gaat organiseren. De sportverenigingen die toernooien ed organiseren

5/22/2019 8:35 AM

151 Kleinschalig 5/22/2019 8:20 AM

152 - 5/21/2019 11:20 PM

153 Mogelijkheden tot Starten nieuwe bedrijven 5/21/2019 10:59 PM

154 Er zijn genoeg plekjes waar je rustig wat kan drinken en ondertussen bij kan praten. 5/21/2019 10:55 PM

155 Veel mogelijkheden voor vervolgonderwijs (Edudelta, Prins Maurits) 5/21/2019 10:43 PM

156 Het is een soort gemeenschap. Er worden jongerenavonden en feesten georganiseerd. Er zijn
leuke restaurantjes etc.

5/21/2019 10:37 PM

157 Er zijn genoeg leuke activiteiten; trekkertrek, concert at sea, havendag, flakkeese dagen... noem
maar op. Daarnaast de uitgaansgelegenheden ect

5/21/2019 10:28 PM

158 Geen 5/21/2019 10:23 PM

159 Veel vrijheid 5/21/2019 10:21 PM

160 Goed onderwijs 5/21/2019 10:14 PM

161 Dat ze ook rust kunnen vinden op flakkee 5/21/2019 10:14 PM

162 Fijne sfeer 5/21/2019 10:13 PM

163 Genoeg sport mogelijkheden in elk dorp 5/21/2019 10:12 PM

164 Veel verschillende scholen op GO 5/21/2019 10:03 PM
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Q29 Welke dingen zou u graag anders zien voor jongeren op Goeree-
Overflakkee?

Answered: 164 Skipped: 182

# RESPONSES DATE

1 Meer uitgaansmogelijkheden, meer banen voor hogeropgeleiden 6/24/2019 2:58 PM

2 blijven werken om hoogopgeleide jongeren op het eiland te houden 6/24/2019 2:49 PM

3 ? 6/23/2019 3:08 PM

4 Geen mening 6/21/2019 10:14 PM

5 meer uitgaans gelegenheden 6/21/2019 9:46 PM

6 Goede treinverbinding naar de stad. 6/21/2019 2:01 PM

7 Meer diverse uitgaansmogelijkheden. 6/20/2019 3:59 PM

8 sportaanbod uitgaansgelegenheden cultuur 6/20/2019 3:02 PM

9 In de winter is het best saai, als je aangewezen bent op openbaar vervoer is Rotterdam ver
weg.

6/20/2019 9:27 AM

10 Meer ontmoetingsplaatsen en meer evenementen/vertier voor de groep 12 tot 18 jaar 6/20/2019 9:25 AM

11 De mogelijkheden om uit te gaan voor de oudere jeugd is zeer beperkt 6/20/2019 9:03 AM

12 Meer te doen dan sport alleen 6/19/2019 8:44 PM

13 Meer ontspanningsmogelijkheden 6/19/2019 8:17 PM

14 meer activiteiten op sport gebied 6/19/2019 7:49 PM

15 uitgaan voor jongeren jonger dan 18; goed openbaar vervoer naar steden waar
hoger/wetenschappelijk onderwijs gevolgd kan worden; jongeren zijn vaak gedwongen om het
huis te verlaten als ze gaan studeren: extra woonlasten = hoge studieschuld

6/19/2019 6:41 PM

16 Meer geld voor jongerenwerkers. Meer te doen voor de jeugd. 6/19/2019 5:29 PM

17 Meer uitgaans mogelijkheden. 6/19/2019 5:03 PM

18 Crossterrein voor brommers. 6/19/2019 4:57 PM

19 geen mening 6/19/2019 4:49 PM

20 stimuleren verenigingslidmaatschap 6/19/2019 4:44 PM

21 Meer starterswoningen 6/19/2019 4:10 PM

22 Er is buiten werktijden en op zondag(!!!!) weinig te doen voor de jongeren. Zeker als de
gemeente ook nog eens plekken gaat sluiten, zoals de Kreek

6/19/2019 3:53 PM

23 meerdere uitgaansgelegenheden, hangplekken 6/19/2019 3:35 PM

24 Weet niet 6/19/2019 3:24 PM

25 ZIE BOVEN 6/19/2019 3:18 PM

26 meer openheid over drugsgebruik. Veel ouders weten niet wat hun kinderen doen als het gaat
om drugsgebruik

6/19/2019 3:13 PM

27 Drugsbeleid duidelijker stellen 6/19/2019 3:13 PM

28 Meer uitgaansvoorzieningen en (keten)restaurants zoals die in Rotterdam bestaan 6/19/2019 3:12 PM

29 wat meer low budget activiteiten/mogelijkheden 6/19/2019 3:05 PM

30 Het drank en drugsgebruik blijft zorgwekkend. Het gedrag en de vernieling bij hangplekken ook
Niet veel werkgelegenheid voor universitair geschoolde jongeren

6/18/2019 11:43 AM

31 weet niet 6/17/2019 4:34 PM

32 toch meer echt vermaak met een milieuvriendelijk, duurzaam en samenbindend karakter 6/17/2019 1:38 PM
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33 Meer en betere jeugdzorg. Meer speeltuintjes en sportvelden. Betrokken worden bij bestuur
(kinder/jeugdraad). Meer jeugdwerkers om drugsgebruik en alcoholgebruik onder minderjarigen
tegen te gaan. Is een ZEER groot probleem, gebruikers van 13, 14 jaar zijn geen uitzondering.
Dit zorgt voor veel angst en probleemgedrag en ook voor grensoverschrijdend gedrag op oa
seksueel en sociaal gebied en veel vandalisme en agressie. Helpen en handhaven is meer
nodig.

6/17/2019 1:03 PM

34 Meer preventie verslavingsproblematiek en kleine criminaliteit. Meer blauw op straat. 6/17/2019 11:54 AM

35 Meer ontmoetingsplaatsen waar bv ook jeugdwerkers zijn 6/16/2019 9:27 PM

36 veel keuze van sport en recreatie & veilige uitgaan 6/15/2019 10:07 PM

37 Meer controle op drugs en alcohol en uitwerking van de rol van ouders hierin. Meer begeleiding
in deze problematiek voor scholen. Adequate aanpak voor drugsverslaving en alcohol (Nu vaak
pappen en nat houden, wachtlijsten, doorverwijzingen etc)

6/15/2019 10:35 AM

38 Meer huisvestings mogelijkheden 6/15/2019 7:20 AM

39 Geen alcohol en drugs, ik ben ook geen voorstander van uitgaansleven. 6/14/2019 10:45 PM

40 Nog niet zo over nagedacht. Misschien meer om de intellectuele jongeren vast te houden? De
hoger opgeleiden trekken vaak weg of blijven na hun studie in de stad hangen.

6/14/2019 9:28 PM

41 JAG op de kop van eiland Meer sporttoernooien voor pubers op de zaterdagavond 6/14/2019 5:35 PM

42 Meer begeleiding in het veld en op straat 6/14/2019 4:51 PM

43 Sneller optreden/hulp bij slechte thuissituaties en bij drugsgebruik. Er word veel drugs gebruikt
op Flakkee en daar wordt door veel mensen te makkelijk over gedacht of niet over gepraat.

6/14/2019 4:14 PM

44 Een poolcentrum waar ze kunnen poolen (en darten bijv.) 6/14/2019 3:07 PM

45 gratis openbaar naar sportfaciliteiten in andere dorpen veiligheid en aanpak middelengerbuik 6/14/2019 3:03 PM

46 weinig uitgaansgelegenheden ( zoals een bioscoop ) weinig winkels voor
jongeren/jongvolwassenen weinig eetgelegenheden voor jongeren ( zoals Mac Donalds o.i.d. )

6/14/2019 3:03 PM

47 meer activiteiten 6/14/2019 2:56 PM

48 McDonalds ;-) 6/14/2019 2:56 PM

49 Meer hangplekken voor jongeren. Betere toeleiding tot zorg en hulpverlening op het eiland. 6/14/2019 2:55 PM

50 Betaalbare woning. Werk. Sport 6/13/2019 9:37 PM

51 Dat er meer ruimte komt waar jongeren zelf het initiatief kunnen en mogen nemen in het
organiseren van evenementen en zichzelf kunnen uiten in hun creativiteit en
verantwoordelijkheid nemen

6/13/2019 9:15 PM

52 — 6/13/2019 10:43 AM

53 Meer mogelijkheden voor activiteiten in de avonden en in het weekend. Waar ze niet in
aanraking hoeven te komen met alcohol/drugs gebruik. Dit dan naast het jac

6/13/2019 9:16 AM

54 Dat er positiever naar jongeren gekeken gaat worden en minder bagataliserend. We zijn
allemaal jong geweest en er lijkt veel te veranderen maar dat doet het niet. Laveer met hen
mee en ontdek waartoe ze allemaal in staat zijn i.p.v. vele dingen als negatief te zien.

6/13/2019 8:52 AM

55 Jongeren mogen nergens staan, hangen of schuilen. Dan krijgen ze een boete en die mag ik
als ouder dan betalen. Weinig uitgaansgelegenheden voor kids tussen 14 en 18 jaar. Opvang
voor dakloze jongeren

6/13/2019 8:43 AM

56 Uitgaansmogelijkheden Sportactiviteiten 6/12/2019 12:02 PM

57 Meer uitgaansgelegenheden voor jongeren vanaf 16 jaar. Meer jongerencafe's o.i.d. 6/12/2019 7:54 AM

58 Gecontroleerde hangplekken en meer ondersteuning voor probleemgevallen 6/12/2019 12:38 AM

59 meer ambulante ondersteuning, meer opvangmogelijkheden, betere preventieve ondersteuning,
passend coachingsbeleid, en beter samen dingen doen en oppakken.Daarnaast ook gerichter
de overlast aanpakken, betere mogelijkheden en middelen om te belonen maar ook te beperken
indien het gedrag dit noodzakelijk maakt

6/12/2019 12:31 AM

60 Vooral de echte nachthoreca mag een sterke verbetering zien, de Kreek & Le Bateau zijn niet
hetgene wat veel mensen op Flakkee zoeken waardoor men elders uit gaat en ook zo nu en
dan onder invloed terug rijdt. Ik zou het daarnaast prettig vinden als jongeren op Flakkee meer
een stem krijgen, waarbij elke 'soort' jongere gerepresenteerd wordt.

6/11/2019 11:14 PM

61 Meer gesprekken met wat hun nu willen en hoe hun het zien en dan ook echt proberen te
realiseren

6/11/2019 10:44 PM
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62 Meer aandacht voor de groep 16-25 jaar.drugsproblematiek.daklozen. 6/11/2019 8:20 PM

63 Op iedere school genoeg aandacht voor diversiteit. Drugsgebruik is ernstig. Heel jonge
kinderen ook. Ik woon op de winkeldijk. En tijdens de kermis zag ik jonge tieners duidelijk onder
invloed rondlopen.

6/11/2019 6:11 PM

64 Geen idee 6/11/2019 10:03 AM

65 Meer maatschappelijke opvang, preventie- voorlichting alcohol en middelen gebruik. Meer
culturele activiteiten voor kinderen/jongeren, toegankelijkheid sportverenigingen voor jongeren
welke onder bijstandsgrens moeten leven. een ruilwinkel met boeken, fietsen, tassen, jassen en
andere duurdere benodigdheden. Gerund door en voor jongeren bijvoorbeeld. Of ruilkasten
waar mensen allerlei bruikbare spullen in kunnen leggen die anders weggegooid worden. Een
kringloop van mensen die eten over hebben, soort buurt, berichten ketting waarbij mensen
kunnen aangeven teveel te hebben gekookt en de ander het op kan komen halen.
Maatschappelijke betrokkenheid wat jongeren doet leren verantwoording te nemen over hun
eigen leven en dat van anderen. Eerder bewind of budget coach gratis aanbieden, meer kleine
woningen creëren in leegstaande panden. Anti kraak, geen korting op
studiefinanciering/uitkering als twee jongeren samen gaan wonen (tot 23 bijvoorbeeld) om de
kosten te drukken. Een echt buurthuis waar de jongeren en eenzame ouderen samen
activiteiten kunnen doen of apart. En zo heb ik nog wel een aantal ideeën. Maar vooral oog voor
wat er onder de jongeren leeft, meer straathoekwerk, sneller interventies plegen waardoor een
betere samenwerking tussen de eerder genoemde partijen onontbeerlijk is.

6/11/2019 12:02 AM

66 dat er meer te doen is 6/10/2019 10:18 PM

67 Meer kansen Geen drugs en alcohol Geen races met de auto 6/9/2019 12:27 PM

68 geen mening. 6/8/2019 11:25 AM

69 muziekles in ieder dorp zwembad in Dirksland openblijft 6/7/2019 2:08 PM

70 Activiteiten gericht op wat zij leuk vinden! Veldwerker die er is en belangstelling toont, petje af,
mss meer zulke dingen

6/7/2019 12:35 PM

71 meer uitgaansgelegenheden, bioscoop, discotheek, 6/7/2019 11:44 AM

72 Avonden voor 12-18 6/7/2019 6:21 AM

73 Geen idee, er is genoeg 6/6/2019 9:15 PM

74 goed en voldoende busvervoer 6/6/2019 7:45 PM

75 Nvt 6/6/2019 2:52 PM

76 minder horeca en betere sluitingstijden van horeca, om de jongeren daar zo veel mogelijk
vandaan te houden, denk vooral aan bars en disco, voor drank, drugs, en popmuziek moeten
we onze jongeren zoveel mogelijk beschermen

6/6/2019 10:39 AM

77 Meer uitgaansmogelijkheden 6/6/2019 12:55 AM

78 Een centrale plek voor jongeren zodat omwonenden er geen last van hebben 6/5/2019 6:40 PM

79 Nog meer samenwerking van diverse zorgverleners. 6/5/2019 3:45 PM

80 meer mogelijkheden om dingen op te zetten als jonge ondernemers 6/5/2019 10:59 AM

81 Meer mogelijkheden zich buiten schooltijd te ontwikkelen op creatief gebied. 6/5/2019 9:21 AM

82 Meer faciliteiten voor de jongeren 6/5/2019 8:46 AM

83 Misschien wat meer gelegenheden om elkaar op een ‘ouderwetse manier’ te ontmoeten. 6/4/2019 9:54 PM

84 Er is te weinig te doen 6/4/2019 9:21 PM

85 Geen 6/4/2019 9:15 PM

86 Meer uitgaansmogelijkheden 6/4/2019 8:47 PM

87 Meer Begeleiding,,voorlichting en controle op het drank en drugsgebruik... activiteitenaanbod
om verveling tegen te gaan

6/4/2019 8:18 PM

88 Meer gelegenheden verdeeld over het eiland waar jongeren heen kunnen gaan. Verschillende
soorten feesten, thema avonden enz.

6/4/2019 8:14 PM

89 ? 6/4/2019 5:45 PM

90 Meer uitgaansgelegenheden en daarbij een betere begeleiding om een soepele sluiting aan het
eind van de avond te bewaken

6/4/2019 5:03 PM

91 geen mening 6/4/2019 4:22 PM
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92 Daar heb ik geen goed antwoord op 6/4/2019 1:08 PM

93 - 6/4/2019 12:07 PM

94 ontwikkeling, opleidingen, bereikbaarheid, werk 6/4/2019 11:23 AM

95 Een betere verbinding met de stad, ook in het weekend. 6/4/2019 11:07 AM

96 ouders moeten zich meer met hun kinderen bezighouden 6/4/2019 9:26 AM

97 Meer mogelijkheden, waar zij naar toe kunnen gaan. En kunnen blijven tot een bepaalde tijd! 6/4/2019 8:18 AM

98 Studiemogelijkheden, vrijtijdsbesteding (bioscoop bv) 6/4/2019 6:55 AM

99 Opvang 6/4/2019 3:35 AM

100 Meer plaats voor ontspanning en ontmoeting onder de 18 6/3/2019 11:31 PM

101 Goede faciliteiten om naar de stad te gaan. 6/3/2019 11:15 PM

102 Alcohol en drugsproblemen komen veel voor. Ook zwerfjongeren , kan de gemeenschap daar
mss meer aan doen?

6/3/2019 10:35 PM

103 Een leuke padvinder vereniging 6/3/2019 9:29 PM

104 Opvang 6/3/2019 9:14 PM

105 HBO en MBO onderwijs 6/3/2019 6:48 PM

106 Doordat er veel kleine kernen zijn, zal er in de grote dorpen meer uitgaansgelegenheden
gecreëerd moeten worden.

6/3/2019 6:11 PM

107 Met name voor de doelgroep jongvolwassenen is het huidige voorzieningenniveau en
ontspanningsgelegenheden niet toereikend. Pas vanaf 20 jaar vond ik zelf het eiland niet meer
interessant.

5/29/2019 12:11 PM

108 Meer plaatsen voor ontmoeting 5/29/2019 11:02 AM

109 Geen idee. 5/29/2019 10:41 AM

110 Meer activiteiten en sport 5/28/2019 9:04 PM

111 Strenger en steviger handhaven op drugsbeleid 5/28/2019 8:58 PM

112 Meer speeltuinen Poolcentrum Uitgaansmogelijkheden voor jongeren tot 16 jaar 5/28/2019 8:43 PM

113 Andere mogelijkheden tot tijdverdrijf en daarbij ook gelijk de uitleg voor die zelfde jeugd dat de
dingen niet aan komen waaien

5/28/2019 8:38 PM

114 Ze moeten Flakkees leren 5/28/2019 10:20 AM

115 Veel meer plekken waar ze naar toe kunnen gaan . Alles is hier onderhand voor 65 + 5/28/2019 8:58 AM

116 Meer uitgaansgelegenheden 5/27/2019 3:18 PM

117 Mee entertainment 5/25/2019 9:41 AM

118 Begeleid wonen, goedkope huur appartementen a la studentenwoningen met bijvoorbeeld
gedeelde keuken etc.

5/24/2019 9:12 PM

119 meer cultuur 5/24/2019 3:17 PM

120 Dat er meer gestimuleerd wordt dat ze bijvoorbeeld op het land gaan werken in de vrije tijd 5/23/2019 11:51 PM

121 Meer diversiteit in het vrije tijd aanbod 5/23/2019 10:43 PM

122 Meer plekken waar ze kunnen genieten van hun vrije tijd en wat ook betaalbaar is 5/23/2019 9:11 PM

123 Leuke uitgaansgelegenheid voor 16-17 jarigen. 5/23/2019 9:09 PM

124 Meer technisch onderwijs 5/23/2019 9:02 PM

125 Meer voorzieningen dat ze bij elkaar kunnen komen. 5/23/2019 7:55 PM

126 Dat er meer georganiseerd wordt er meer hangplekken komen 5/23/2019 7:34 PM

127 Drugs beleid 5/23/2019 3:21 PM

128 Meer activiteiten voor jongeren organiseren. Bijv in Ooltgensplaat worden bijna alleen maar
dingen georganiseerd voor kinderen van groep 8 of lager. Ik zie dit graag anders.

5/23/2019 2:41 PM

129 Ouders meer betrokken bij de ontwikkeling 5/23/2019 12:34 PM
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130 Eiland staat bekend om zijn drugs. Dit zou ik graag verandert zien. De weg naar school (rgo).
Tractoren maken van fietsbaan nog steeds racebaan. Voor pubers is er weinig. Pas als ze auto
krijgen kunnen ze leuk uit...eiland af. Schulden. Het hele systeem van boete op boete. Dit levert
voor jongeren een schuld op die ze helemaal niet meer kunnen overzien. Boete systeem voor
mensen die rekeningen niet kunnen betalen is absurd. Het helpt mensen alleen verder in goot.

5/23/2019 10:49 AM

131 Drugs beleid, meer activiteiten, betere en goedkoper ov , speciaal voor jongeren die willen
sporten oid buiten hun dorp

5/23/2019 10:48 AM

132 Meer activiteiten voor puberleeftijd 12 t/m 18 jaar 5/23/2019 10:19 AM

133 werkgelegenheid, hoger onderwijs, verbinding met anders denkenden, culturen 5/23/2019 10:16 AM

134 Meer activiteiten 5/23/2019 10:10 AM

135 Meer gerichte activiteiten/plekken voor jongeren in plaats van het oplossen van hun
hanggedrag in buurten

5/23/2019 9:06 AM

136 Geen. 5/23/2019 1:24 AM

137 Nog meer onderwijsmogelijkheden, werkgelegenheid 5/22/2019 11:17 PM

138 Aandacht voor de jeugd. Recreatie, prachtig eiland maar te weinig aandacht voor toerisme op
Oostflakkee. Infrastructuur is onvoldoende in de spits.

5/22/2019 10:33 PM

139 drugshandel 5/22/2019 10:33 PM

140 Voor kinderen in primair onderwijs meer speelplekken, voor oudere kinderen meer diversiteit in
sport en cultuur.

5/22/2019 8:09 PM

141 Minder gebruik van alcohol 5/22/2019 7:30 PM

142 - 5/22/2019 6:47 PM

143 Geef ze meer inspraak, geef ze een stem en doe er wat mee 5/22/2019 6:32 PM

144 Leuke ontmoetingsplekken 5/22/2019 4:31 PM

145 Meer betrokkenheid en luisteren naar de jongeren en hun meer betrekken en stimuleren met
hun ideeën en wensen.

5/22/2019 11:58 AM

146 Hangplekken: zoals ik van jongeren hoor, te weinig aanwezig of te ver weg. Jongeren meer
betrokken bij de gemeente en uitvoeringsbeleid, meer inzet van JAC

5/22/2019 11:30 AM

147 ? 5/22/2019 11:22 AM

148 N.v.t. 5/22/2019 9:26 AM

149 Betere ‘bestrijding’ drank- en drugsgebruik 5/22/2019 9:16 AM

150 s avonds is er niets te doen(in Middelharnis is lub vanaf 16 jaar). Jeugd zwerft over straat en ze
geven zelf aan dat ze zich vervelen. Ook op zondag, doordat bijvoorbeeld een zwembad op
Stellendam niet open is, alle (sport)verenigingen gesloten zijn en er op zondag niets wordt
georganiseerd. Jongeren moeten het eiland af om iets te kunnen doen, dat vind ik niet kunnen.

5/22/2019 8:35 AM

151 Meer te doen op zondag. Betere en snellere openbaar vervoer verbinding richting spijkenisse 5/22/2019 8:20 AM

152 Meer activiteiten/plekken waar zij iets zou kunnen doen of samen zijn, zonder snel te vervallen
in negatieve zaken/ verveling

5/21/2019 11:20 PM

153 Meer hangplekken/sociale plaatsen moeten komen 5/21/2019 10:59 PM

154 Dat er iets meer recreatie is 5/21/2019 10:55 PM

155 Minder (aanbod van) drank en drugs 5/21/2019 10:43 PM

156 Gratis reizen. De afstanden zijn redelijk groot. Nu pakt iedereen al snel de auto, niet echt goed
voor het milieu

5/21/2019 10:37 PM

157 Meer werkgelegenheid eventueel. Voor mij is er in principe weinig/geen werk op het eiland. Wat
dat betreft is het belangrijk om onze jongeren aan te moedigen om op het eiland te blijven.
Creert uiteindelijk meer werkgelegenheid

5/21/2019 10:28 PM

158 Geen 5/21/2019 10:23 PM

159 Meer activiteiten passend bij de doelgroep 5/21/2019 10:21 PM

160 Meer uitgaans mogelijkheden 5/21/2019 10:14 PM

161 Soms overlast van hangjongeren onderhandelen van drugs 5/21/2019 10:14 PM

162 Minder drank en drugs 5/21/2019 10:13 PM
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163 In meerdere grotere dorpen een jeugdhonk of plek waar ze heen kunnen en eventueel begeleid
worden

5/21/2019 10:12 PM

164 Drank en drugs inzicht dat dit niet goed is 5/21/2019 10:03 PM
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	Q10 Ik ben tevreden over de werkwijze van het Jeugd Ondersteunings Team (JOT)
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