Jongerenparticipatie in Ooststellingwerf
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‘Werkgroep is
stoerder dan Facebook’

Ook jongeren maken gebruik van de openbare ruimte. Dus waarom laat je hen niet
meedenken over het beheer ervan? Gemeente Ooststellingwerf liet leerlingen van
het Stellingwerf–college een oplossing bedenken voor het snoeprouteprobleem. ‘Een
Facebookpagina over afval liken is niet stoer, meedenken in een werkgroep wel.’

Fokje Gerritsma

Aly Pol-Eisen

Jongeren plaatsen een afvalbak met
wethouder Jan Henk Veenhouwer
14 | Gemeente Schoon

den, dan moet je de ideeën serieus ne‘De snoeproute van het Stellingwerfcolmen’, benadrukt Pol-Eisen. ‘We hebben
lege naar het winkelcentrum was veel
er daarom een vervolg aan gegeven.
bewoners een doorn in het oog’, vertelt
Met leerlingen zijn we gaan kijken waar
beleidsmedewerker Aly Pol-Eisen. ‘Dat
prullenbakken het best kunnen staan.
bleek uit onderzoek voor ons milieuEen aantal is toegevoegd en andere
beleidsplan in 2010. Voor 1600 basisbakken zijn verplaatst. De jongeren weschoolleerlingen organiseren we al
ten vaak het best waar ze moeten staan.
sinds 2005 de succesvolle Himmelwike
Zo zei één jongen: ‘Zet die bak maar op
[‘schoonmaakweek’ in het Fries, red.],
die plek, want daar gooi ik mijn rotzooi
maar in de puberteit raken jongeren het
toch altijd al weg’. Gerritsma vult aan:
bewustzijn voor een schone omgeving
‘Daarnaast loopt nu in de pauzes een
vaak kwijt.’ Communicatiemedewerboa langs de route. Die spreekt leerlinker Fokje Gerritsma: ‘Om hen opnieuw
gen aan als ze hun rommel niet in de
bewust te maken, bedachten we met de
bak gooien. Na een waarschuwing volgt
conciërge en leerkrachten Maatschapsoms een boete. Die is wel 75 euro, dus
pelijke Vorming een onderzoeksvraag:
dat maakt indruk.’
op welke manier kan zwerfafval op de
heen- en terugreis van school naar
Leuker dan liken
het winkelcentrum en naar
‘Jongeren
Het belangrijkste is mishuis worden voorkomen?
praten op eigen
schien wel dat leerlingen
Acht studenten uit de derde
initiatief met
met de schoolconciërge,
en vierde klas kregen vier
winkeliers’
ondernemers en buurtbewomaanden de tijd om dit te
ners in een werkgroep zitten.
onderzoeken en de antDie komt elke zes weken bij elkaar om
woorden te presenteren in de klas én
de voortgang te bespreken en te kijken
voor het college van burgemeester en
naar nieuwe oplossingen. Gerritsma:
wethouders.’
‘Op eigen initiatief gaan studenten nu
met winkeliers praten hoe ze de omgeBakken en Boa’s
ving van het winkelcentrum met elkaar
Extra prullenbakken, meer handhaven
schoon kunnen maken.’ Om jongeren
en met elkaar naar oplossingen zoeken.
nog beter te bereiken is een FacebookDat waren de belangrijkste resultaten
pagina aangemaakt: ‘Ooststellingwerf
die de leerlingen vol trots presenteerschoon, samen pakken we het op’. Die
den. ‘Wil je hun betrokkenheid vasthouheeft met 30 ‘likes’ nog niet de aandacht waarop werd gehoopt.’ Pol-Eisen:
‘We praten met twee schoolmeiden uit
de werkgroep wat we daaraan kunnen
doen. Zwerfafval volgen via social media
als Facebook is niet stoer, hoorden we
al. Jongeren actief betrekken en mee
laten denken blijkt meer resultaat te
hebben.’
Meer weten? Neem dan contact
op met Aly Pol-Eisen via a.pol@
ooststellingwerf.nl of Fokje Gerritsma
via f.gerritsma@ooststellingwerf.nl.

