STR EE KBEW O NERS
Ook de jeugd van tegenwoordig heeft hart voor de streek.
Op deze pagina's vier voorbeelden van jongeren die zich
inzetten voor hun stukje platteland.

MOVIE TOUR IN BORSELE
tweede vrijdag van de
maand rijdt een bus langs
de dorpen van de gemeente
Borsele. Jongeren kunnen
voor € 10 meerijden naar
Cine City, een bioscoop in
Vlissingen. De prijs is inclusief bioscoopkaartje en
terugreis.”

Wat is de aanleiding
voor dit project?
Wie ben je? “Ik ben Marlies Eestermans (20) en zit
in de Jongerenraad van de
gemeente Borsele in Zeeland. Het is een grote, gezellige groep jongeren die allemaal vrijwillig meedenken
en helpen met het organiseren van evenementen.”

Aan welk project doe je
mee? “Ik heb het project
'Movie tour' van de grond
getild. Ons eerste idee was
een drive-in bioscoop. Dat
bleek echter niet haalbaar.
Onder het motto 'als je de
bioscoop niet naar de jongeren kan brengen, dan
maar de jongeren naar de
bioscoop' ontstond het idee
van de Movie tour. Iedere

“Het openbaar vervoer binnen onze gemeente rijdt tot
6 uur. Een avondje stappen
in Vlissingen wordt dan wel
lastig. De Movie tour is dus
ideaal! We hebben wel een
maximum leeftijd van 24
genomen, want de bus is
echt bedoeld voor de jeugd.
Tot onze verrassing blijken
ook ouderen zich aangesproken te voelen door dit
initiatief. Zij zijn immers,

net als jongeren, vaak
afhankelijk van het openbaar vervoer.”

Hoe ziet jouw toekomst
op het platteland eruit?
“Oef, da's een goeie vraag.
Het is een nadeel dat je wat
ver van de stad woont en
taxi's (te) duur zijn om na
een avondje stappen thuis
te komen. Ik heb er ook een
hekel aan dat iedereen over
elkaar praat, maar het heeft
ook zijn charmes. De dorpsfeesten zijn gezellig en er is
altijd wat te doen. Ik ben er
stilletjes toch wel verliefd
op geworden...”

BLIQSEM: JONGERENRAAD
VAN BOARNSTERHIM
Wat is de aanleiding
voor dit project?

Wie ben je? “Mijn naam is
Bram de Groot, ik ben 18
jaar oud en woon in Grou. In
het dagelijks leven volg ik de
opleiding Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur op het
Friesland College in Leeuwarden.”
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Aan welk project doe
je mee? “Sinds half 2007
ben ik voorzitter van Bliqsem,
de onafhankelijke jongerenraad in Boarnsterhim. Ik doe
dit omdat politiek mij erg interesseert. Ik vind het belangrijk dat jongeren betrokken
worden bij de politieke besluitvorming.”

“De aanleiding van dit project
is dat wij de jongerenparticipatie in onze gemeente willen
bevorderen. We vinden dat er
te veel OVER jongeren wordt
gesproken in plaats van MET
jongeren. Bliqsem is de
spreekbuis van jongeren richting de burgemeester en wethouders en wij hebben ook
regelmatig contact met de
politieke partijen van Boarnsterhim. Wij praten over de
sportvoorzieningen in de dorpen, de sluitingstijden van de
horeca, betaalbare woningen
voor jongeren en dat soort
dingen.”

Hoe ziet jouw toekomst op het platteland eruit?
“Geen idee. Het is niet zo dat
ik hier per se wil blijven. Ik
denk dat het goed is dat je
een deel van je leven doorbrengt in 'de grote stad'.
Maar het bevalt mij hier
prima.”

WWW.MOVIEYOURSELF.COM
Wie ben je? “Ik ben Rinus
van der Veen, 17 jaar en ik
woon in Pingjum. Dat is een
klein plaatsje in Friesland.”
Aan welk project doe
je mee? “Ik deed mee aan
'Jongeren brengen hun leefomgeving in beeld', een project van de gemeente Wunseradeel. Jongeren vinden het
leuk om hun tijd met elkaar
door te brengen. Zij doen dit
vaak op een vaste hangplek

en dat geeft soms overlast. Ik
heb een groep jongeren in
Makkum gesproken die altijd
op dezelfde plek zo'n beetje
rondhangen. We hadden een
camera mee en we hebben
vragen gesteld. Over wat ze
precies wilden, hoe hun eigen
hangplek eruit zou moeten
zien, of er wel eens tegen hen
gezegd werd dat ze overlast
veroorzaakten, of ze wel eens
aangesproken werden door de
politie, hoe ze met andere

groepen jongeren in Makkum
omgaan en zo. Ze willen heel
graag een eigen plek ergens
in het dorp. Niet midden in
een weiland of zo, want daar
is niets te doen. Gewoon een
pleintje met wat bankjes, misschien een overkapping en
een sportveldje of basketbalveld erbij zou ook leuk zijn.”

Hoe ziet jouw toekomst op het platteland eruit?
“Ik weet niet of ik mijn hele
leven op het platteland blijf
wonen. Maar mocht ik toch
eerst ergens in een stad
gaan wonen, dan ga ik altijd
weer terug.”
Kijk voor alle filmpjes op
www.movieyourself.com

Wat is de aanleiding
voor dit project? “De
gemeente wilde weten wat
jongeren nou precies bezig
houdt. Dus wat je hobby's zijn
en wat voor naschoolse activiteiten we ondernemen. Het
ging allemaal via mijn school
in Bolsward.
En we werden goed begeleid
door onze docenten en een
programmamaker.”

PJGU: ONTSPANNING
VOOR JONGE BOEREN
Wie ben je? “Ik ben Erik
Moesbergen (25) en woon
in Renswoude. Ik werk bij
een handelsonderneming
voor technische apparatuur. In mijn vrije tijd ben
ik regelmatig onderweg
met mijn eigen driveinshow, maar de meeste
tijd steek ik in de Platteland Jongeren Gemeenschap Utrecht, oftewel de
PJGU (www.pjgu.nl), waar
ik voorzitter van ben.”

Aan welk project doe je
mee? “De PJGU is vooral

Wat is de aanleiding
voor dit project?

een ontspannende vereniging voor jonge boeren uit
de omgeving. Onze groep
telt zo'n 400 leden. Wij
organiseren allerlei agrarische activiteiten. Zoals cursusavonden, vee beoordelen
en behendigheidswedstrijden met de trekker, maar
ook sportactiviteiten en
dansavonden die héél goed
bezocht worden. Denk daarbij aan niks meer en minder
dan een schuur of tent, bar
erin, podium, muziek en
feesten maar!”

“Ontspanning voor jonge
boeren in de omgeving.”

Hoe ziet jouw toekomst
op het platteland eruit?
“Die heeft volgens mij twee
kanten. In onze omgeving
heb ik al veel 'ruimte-voorruimte'-regelingen voorbij
zien komen. Maar ik zie
ook boeren die fors investeren om te kunnen groeien. En zo houden we dus
alleen grote bedrijven over.

Is dit goed of niet? Een boer
is een ondernemer. Als je
niet investeert in je bedrijf,
investeer je dus ook niet in
de toekomst. En stilstaan is
achteruitboeren. Volgens mij
ziet de toekomst voor de
boeren die willen groeien er
rooskleurig uit. Natuurlijk
worden er steeds meer regels
bedacht of bestaande regels
aangescherpt, maar dat
geldt voor elke branche.
Daar moet je creatief mee
omgaan.”
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