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1. Inleiding 

 
In november 2010 is in Ridderkerk De Loods geopend. In november 2011 is De Loods een jaar open. 
Deze evaluatie gaat over dat jaar. De evaluatie is opgedeeld in drie onderdelen: (1) het gebruik en de 
waardering van De Loods door jongeren (2) de samenwerking tussen De Loods en de partners en (3) 
de financiële evaluatie.  
 
Verschillende partners hebben een rol gespeeld bij deze evaluatie. Sport en Welzijn heeft een 
evaluatierapport aangeleverd met cijfers en bezoekersaantallen en een onderzoek verricht onder 
jongeren over wat zij van De Loods vinden en wat de wensen van jongeren zijn. Verder hebben de 
volgende partners een evaluatie gemaakt van het eerste jaar: het team handhaving van de gemeente, 
de politie, de buurtpreventie, jeugdsociëteit de Gooth (De Gooth), de Jongerenraad, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) en Stichting ToBe (ToBe). De evaluaties van de partners en de evaluatie van 
Sport en Welzijn zijn in deze evaluatie verwerkt.  
 
1.1 Doelstelling 
Deze evaluatie moet een goed beeld geven of en in hoeverre De Loods voldoet aan de wensen zoals 
deze bij oprichting gesteld zijn. Tevens worden met deze evaluatie verbeterpunten en mogelijkheden 
voor de toekomst geformuleerd.   
 
1.2 Oorspronkelijke uitgangspunten 
De Kuyperschool voldeed niet (meer) als locatie voor de tienersoos, jongerensoos,  
podiumvoorziening (stedelijke voorziening) en huisvesting voor jeugdsociëteit de Gooth. Verschillende 
mogelijkheden voor het huisvesten van deze functies zijn onderzocht. De raad heeft besloten deze 
activiteiten in het huidige pand aan P.C. Hooftstraat nummer 4 te huisvesten. Dit is nu het 
jongerencentrum, waar De Loods een onderdeel van is. Naast De Loods zijn ook het Hooftkwartier (de 
soos) en De Gooth in dit pand gevestigd.  
 
De Loods was bedoeld voor het organiseren van grootschalige activiteiten voor de oudere jeugd die 
niet gerealiseerd kunnen worden in de wijken. 
 
In relatie met het jeugdbeleid waren de originele uitgangspunten als volgt:  

 Het jongerencentrum wordt gezien als een voorziening/faciliteit om in eerste instantie de jeugd 
een plek te geven ten behoeve van door hen en voor hen georganiseerde grootschalige 
activiteiten op het gebied van ontmoeting en recreatie; 

 Het jongerencentrum dient, net als de tiener- en jongerensozen, kansen te bieden om te 
komen tot een alternatief voor het hangen op straat, activering, aanzetten tot sport en spel, 
verbreden van interesses en mogelijkheden, voorkomen van uitval, het bieden van een 
jongereninformatiepunt, vindplaats voor jonge vrijwilligers, voorkomen van overlast en 
vandalisme. Ontmoeting, ontplooiing en maatschappelijke participatie zijn daarbij 
kernbegrippen; 

 Voor het jongerencentrum wordt de jeugd van 12 tot 23 jaar als hoofddoelgroep gezien; 
 Het oefenen van bandjes wordt toegestaan tot de leeftijd van 18 jaar; 
 Programmering van het jongerencentrum dient in samenhang met staand stedelijk beleid 

zoals onder andere de specifieke jeugd- en jongerenactiviteiten, het jongerenwerk 16+ en 16- 
en het Buurt Onderwijs en Sport (BOS) beleid te worden georganiseerd.  

 
1.3 Leeswijzer 
Om de vraag te kunnen beantwoorden of De Loods voldoet aan de oorspronkelijke wensen bij 
oprichting is deze evaluatie opgedeeld in drie onderdelen. Voor het eerste onderdeel ‘de waardering 
door jongeren’ zijn na de opening evaluatievragen vastgesteld. In het eerste hoofdstuk worden deze 
vragen beantwoord. In het tweede hoofdstuk komen de samenwerkingspartners van De Loods aan 
bod. De hoofdpunten uit evaluaties die door hen zijn opgesteld, worden hier uitgelicht. Het laatste 
onderdeel is de financiële evaluatie. Dit onderdeel dient enkel voor een volledig inzicht bij de 
evaluatie. Bij de indiening van de jaarrekening van Sport en Welzijn wordt bekeken of mogelijke 
aanpassingen gemaakt kunnen worden over de afspraken over de exploitatie. Afgesloten wordt met 
de conclusie.  
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2. De Loods: wat vinden de jongeren? 

 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de evaluatievragen die na opening zijn vastgesteld. In 
hoofdstuk 5 worden op basis van deze antwoorden conclusies getrokken.  
 
2.1 Activiteiten: aantallen en doelgroepen jongeren 
In het weekend heeft De Loods structurele activiteiten en thema-avonden. Elke vrijdagavond is 
bedoeld voor een brede doelgroep. Tijdens deze avond wordt diverse muziek gespeeld wat aansluit 
bij de behoefte van deze groep. Iedere derde zaterdag van de maand is er een alcoholvrije avond 
voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar.  
Thema avonden die regelmatig terugkeren zijn: 

 Feunen: Een hiphop avond die zich richt op de “urban” subcultuur; 
 Paniek in De Loods: Een hardcore avond die zich richt op de “gabber” subcultuur; 
 Helemaal Loods: Het knalfeest van De Loods. Met deze avonden wordt ingespeeld op de 

behoefte van een brede doelgroep. De opzet van de avond (drie tot vier keer per jaar) is 
grootser dan tijdens de reguliere openingsavonden, waarbij het uitgangspunt is om ook de bij 
een wat groter publiek bekende artiesten op te laten treden. 

 Hammertime: Een avond met de sfeer en muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90, gericht op de 
doelgroep in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. 

De avondactiviteiten en het aantal bezoekers zijn per leeftijdscategorie als volgt: 
 
Avond Bezoekersaantal 
Doelgroep: 12 t/m 15 jaar 
Alcoholvrije frisdisco Deze avonden worden goed bezocht met gemiddeld 150 

bezoekers. 
Doelgroep: 16 jaar en ouder 
Vrijdagavond voor de brede doelgroep Minimaal. Tot enkele tientallen per avond. 
Thema-avond: Feunen 
 

Bezoekersaantal: sterk afhankelijk van de programmering. 
Bezoekersaantallen tot 200 tot nu toe. 

Thema-avond: Paniek in de Loods Bezoekersaantallen tussen de 100 en 200 per avond. 
Avonden voor 23 jaar en ouder 
Hammertime  
 

Sterk afhankelijk van de programmering en of deze 
aanslaat bij de doelgroep. 
 

 
Naast de avondactiviteiten worden overdag ook activiteiten georganiseerd. Deze komen in de 
volgende paragraaf aan bod.   

 
2.2 Hoeveelheid en soort activiteiten  
De Loods heeft een vaste dagprogrammering per week en er hebben dit jaar eenmalige activiteiten 
plaatsgevonden. De dagactiviteiten zijn: Zumba, Zumba-kids, digidance, café, boksles en activiteiten 
van de Brede School. De eenmalige activiteiten waren: musicals van basisscholen, theater ‘samen 
anders’, theater in samenwerking met het Gemini college, opvoeddebat, kick-off Kiem, Lezen Oké, 
Week van het Geld, netwerkmeeting, training jongerenraad, winter events, summer events, 
benefietconcert en het vrijwilligersfeest.  
Het aantal bezoekers dat het eerste jaar in De Loods kwam varieert per week en per doelgroep. Voor 
de weekprogrammering geldt het gemiddelde aantal van 150 bezoekers per week.  
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Hieronder volgt een overzicht van de weekprogrammering:  

 
 
 
 
Onderstaande diagram geeft een overzicht van het gemiddeld aantal bezoekers voor de 
weekprogrammering:  
 

 
 
 
Naast de structurele bezoekers zijn er diverse eenmalige activiteiten georganiseerd. Hieronder volgt 
een overzicht van activiteiten en het totaal aantal bezoekers per activiteit: 
 
Activiteit Aantal bezoekers 
Musicals van basisscholen 500 
Theater “Anders Samen” 80 
Theater i.s.m. Gemini College 60 
Opvoeddebat 70 
Kick-off “Kiem” 75 
Lezen Oké 1500 
Week van het Geld 150 
Netwerkmeeting 150 
Training Jongeren Raad 25 
Winter Events 100 
Summer Events 500 
Benefietconcert 150 
Vrijwilligersfeest 350 
Overige DigiDance 300 
Overige workshops 100 

Dag Activiteit Doelgroep Partner 
Maandag Zumbakids 

Zumba 
Boksles 

6 t/m 12 jaar 
12 t/m 50 jaar 
12 t/m 27 jaar 

Dans Maar 
Dans Maar 
Skanders Gym 

Dinsdag DJ Workshop 
Digidance 

8 t/m 12 jaar 
16 t/m 50 jaar 

Brede School 
SenW 

Woensdag 
 

Digidance 
Boksles 

6 t/m 16 jaar 
12 t/m 27 jaar 

SenW 
Skanders Gym 

Donderdag Loods Café 16 t/m 27 jaar SenW 
Vrijdag Event 16 t/m 27 jaar SenW 
Zaterdag Boksles 

Event 
12 t/m 27 jaar 
Verschillend 

Skanders Gym 
SenW 
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Doorgerekend op jaarbasis komt het totale bezoekersaantal op 16.000 bezoekers gedurende het 
eerste jaar. 
 
Beveiliging 
De Loods geeft voor de avondprogrammering aan de politie door wat de programmering is en hoeveel 
bezoekers verwacht worden. Hierbij wordt ook een inschatting gegeven van het risico, variërend van 
één (nauwelijks risico) tot vijf (hoog risico). Het risico bij een avond met bijvoorbeeld hiphoppubliek of 
hardcoremuziek is hoger dan bij bijvoorbeeld de frisdisco’s voor 12 tot 15 jaar of een seventiesparty. 
Afhankelijk van de avond worden één tot vijf beveiligers per avond ingezet.  
 
2.3 Klanttevredenheid 
Sport en Welzijn heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. In totaal zijn 110 jongeren 
verspreid over heel Ridderkerk geïnterviewd. De grootte van de steekproef is te beperkt om te claimen 
dat het volledig representatief is voor alle jongeren in Ridderkerk, maar doordat jongeren in alle wijken 
en in verschillende leeftijden zijn ondervraagd, geeft het een goed beeld van de verschillende wensen 
die er zijn. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is als volgt:   
 
Naamsbekendheid 
Driekwart van de ondervraagde jongeren weet van het bestaan van De Loods af. Ruim een kwart weet 
dit niet. Een groot deel van de jongeren die De Loods niet kent is ouder dan 24 jaar. Bij de 12- tot 23-
jarigen is De Loods het meest bekend. Onder respondenten ouder dan 46 jaar heeft De Loods ook 
een hoge naamsbekendheid. 39 procent van de ondervraagden heeft een bezoek gebracht. 
 
Activiteitenbehoefte 
De primaire doelgroep van De Loods zijn de jongeren met de leeftijd tot midden twintig. Zij geven aan 
behoefte te hebben aan een programma en activiteiten “op maat”, waarbij wordt aangesloten bij de 
(constant veranderende) trends en hun behoeftes in de toekomst. Door hen worden vooral exclusieve 
feesten genoemd als reden om De Loods te bezoeken. Met exclusieve feesten worden avonden 
bedoeld met artiesten die bekend zijn onder deze doelgroep. Ook themafeesten als Feunen (hiphop), 
Paniek in De Loods (hardcore) en Saturday Light Fever (gericht op jongere jeugd, alcoholvrij) worden 
genoemd. Ook gaven jongeren aan dat ze graag regelmatig bekende artiesten zouden willen zien 
optreden. 
 
Veel bezoekers vinden dat De Loods veel te winnen heeft op het gebied van activiteitenbeleving. De 
sfeer wordt in dit kader vaak als verbeterpunt genoemd. Op de vraag wat De Loods is, antwoordden 
de meeste ondervraagden dat ze De Loods primair zien als jongerencentrum. Ook een 
uitgaansgelegenheid en een ontmoetingsplek werden veel genoemd. Jongeren boven de 25 jaar 
kennen De Loods over het algemeen wel, maar gaan er niet direct vanuit dat er ook voor hen 
activiteiten georganiseerd worden. Als reden hiervoor worden de uitstraling van het pand (ze kennen 
kent het van buiten, maar het nodigt niet uit om ook daadwerkelijk een bezoek te brengen) en de 
naam “jongerencentrum” meermalen genoemd.  
 

 
2.4 Disciplinaire maatregelen  
In 16 gevallen is een lokaalverbod opgelegd aan bezoekers die de huisregels overtraden. Deze 
bezoekers hebben zich daarna niet meer schuldig gemaakt aan het overtreden van de huisregels.  
 
2.5 Relatie met het jeugdbeleid 
 
Actieve vrijwilligers 
Er zijn 50 jongeren actief als vrijwilliger, waarvan 10 bij de harde kern vrijwilligers hoort. Leerlingen 
van het Farel college lopen de Maatschappelijke Stage bij De Loods. Het gaat om twee tot drie 
leerlingen per maand. De leerlingen voeren eenvoudige klussen uit variërend van schoonmaken tot 
het uitdelen van flyers. 

 
Bandjes 
Er hebben nog geen bandjes van jongeren tot 18 jaar geoefend.  
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Hangjeugd in relatie tot De Loods en/of het Hooftkwartier 
Vanuit het jongerenwerk wordt aangegeven dat er geen specifieke aanwijzing is dat met de komst van 
De Loods er meer of minder hanggroepen zijn in Ridderkerk. Degenen die anders op straat stonden, 
staan dat veelal nog steeds. Er is wel eens sprake geweest dat er meer druk op het 
Huygensplantsoen kwam, maar dat is opgelost door de inzet van het jongerenwerk en de politie. Dit 
bleek de groep te zijn die daar eerder altijd kwam. 
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3. Samenwerkingspartners:  wat vinden zij?  
 

In dit hoofdstuk worden de hoofdpunten en belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de partners 
over de samenwerking met De Loods beschreven. De Loods is gestart met twee overleggen: de 
programmaraad en het gebruikersoverleg. In de programmaraad zouden de partners het programma 
gezamenlijk afstemmen. Uit de input van de partners blijkt dat dit overleg maar kort gefunctioneerd 
heeft. Het gebruikersoverleg heeft plaatsgevonden met de partners om voornamelijk het gebruik van 
het pand en de veiligheid af te stemmen. Dit overleg vindt één keer in de zes weken plaats.  

 
3.1 Jeugdsociëteit de Gooth 
De Gooth geeft aan dat de samenwerking in het algemeen goed verloopt. Wel geven ze aan zich 
beter te willen profileren als twee aparte organisaties. Naar buiten treden als één jongerencentrum, 
maar waar twee afzonderlijke stichtingen zitten die beide een eigen profiel en programma hebben. 
Daarnaast is behoefte aan een beter op elkaar afgestemd programma door middel van een 
programmaraad met een onafhankelijk voorzitter en een Goothstock festival wat het enige 
Ridderkerkse popfestival is.  
 
3.2 Jongerenraad 
De Jongerenraad is positief over de samenwerking. De programmaraad is opgeheven, maar zij weten 
elkaar in de samenwerking goed te vinden. Er is een aantal activiteiten gezamenlijk georganiseerd, 
zoals het examenfeest. Als ambitie voor de toekomst geeft de Jongerenraad aan de P.C. Hooftstraat 
meer de uitstraling te geven van een uitgaansgelegenheid zodat het er aantrekkelijker uitziet aan de 
buitenkant. Ook het organiseren van feesten verdient meer aandacht.  
Als laatste punt geven ze mee dat beter bekend zou moeten zijn wat het jongerencentrum is: Het 
jongerencentrum bestaat uit De Loods, De Gooth en het Hooftkwartier (soos). De Loods is niet 
hetzelfde als de soos.   
 
3.3 Stichting ToBe 
ToBe geeft aan voor de toekomst behoefte te hebben aan meer contactmomenten en een 
intensievere samenwerking. Ook geven ze aan een uitnodiging te hebben gehad voor de 
programmaraad, maar hier vervolgens niets van te hebben gehoord. Voor de toekomst geven ze aan 
dat dit beter kan. In 2011 heeft ToBe een voorstel geschreven om in samenwerking met De Loods een 
activiteiten programma op te zetten. Dit is in 2011 nog niet van de grond gekomen. Dit programma 
gaat in 2012 van start in de vorm van een pilot. In die pilotfase worden activiteiten aangeboden voor 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 23 jaar. 
 
3.4 Buurtpreventie 
De buurtpreventie is positief over de samenwerking met De Loods. Zij geven aan het prettig te vinden 
om te weten wat er speelt. Zij zouden graag op deze voet verder gaan. Wel kan het gebruikersoverleg 
beter gestructureerd worden. De verwachte buurtoverlast is totaal uit gebleven. Hiervoor geven zij een 
compliment aan De Loods.  Als suggestie geven zij mee dat De Loods open zou moeten staan voor 
alle jongeren in Ridderkerk. Zij ervaren groepen jongeren in de wijk Centrum / Oost die nu niet in De 
Loods komen. 
 
3.5 Politie 
De politie geeft aan dat duidelijke afspraken zijn gemaakt bij de opening van De Loods. Er is een 
goede samenwerking met de medewerkers en de beveiliging. Ze geven aan dit contact te willen 
behouden en informatie over de lokaalverboden te willen uitwisselen. Zij hebben duidelijke suggesties 
voor de toekomst. Ze adviseren de vrijdagavond (ondanks het teruglopend bezoekersaantal) open te 
houden voor mogelijk andere doelgroepen. Ook meer openstelling voor jongeren onder de 16 jaar en 
andere activiteiten organiseren (ook overdag) zodat er meer aanloop komt van andere doelgroepen. 
Ook een dagopenstelling voor ouderen wordt meegegeven als suggestie. 
 
3.6 Team handhaving gemeente 
Het team handhaving geeft aan niet positief te zijn over de samenwerking. De afdeling moet steeds 
achter zaken aanlopen omdat er niet gedaan wordt wat de afspraak was. Er is veel overleg en 
controle nodig voordat een situatie uiteindelijk is conform de vergunning. Voor de toekomst wordt 
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aangegeven dat het wenselijk is dat gewoon aan de regels gehouden wordt en dat de veiligheid niet in 
gevaar wordt gebracht.  
Ook geven ze aan graag beter geïnformeerd te willen worden over de programmering zodat voor een 
activiteit plaatsvindt met de politie overlegd kan worden. Een halfjaarlijkse evaluatie met de politie 
(horeca en wijkteam) en handhaving ten aanzien van vergunning en handhavingsaspecten zou zeer 
op prijs worden gesteld. 
 
3.7 Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het CJG heeft het afgelopen jaar twee activiteiten in De Loods georganiseerd. Het opvoedcafé en een 
workshop door het CJG-opvoedpunt bij een vrijwilligersavond. Deze avonden waren succesvol. Als 
locatie voor trainingen en activiteiten wordt De Loods als positief ervaren.  
Het CJG ziet een duidelijke meerwaarde in betere samenwerking met het jongerenwerk en De Loods. 
Als suggestie geven zij mee dat het belangrijk is te investeren in samenwerking met 
christelijke/moslim groepen. Het afgelopen jaar is het signaal binnengekomen dat De Loods meer als 
ontmoetingsplaats voor seculiere jongeren wordt gezien terwijl het een publieke functie heeft. 
 
Conclusie 
Vanuit het team handhaving wordt duidelijk aangegeven dat er verbetering nodig is op het gebied van 
samenwerking en vergunningen. Vanuit de andere partners wordt de samenwerking over het 
algemeen als positief gezien, maar worden wel aandachtpunten voor de toekomst meegegeven. 
De politie, de buurtpreventie en het CJG geven duidelijk aan dat meer geïnvesteerd zou moeten 
worden in het bereiken van meer doelgroepen. Hier zou rekening mee moeten worden gehouden in 
de programmering. Positief is dat de buurtpreventie aangeeft dat de verwachte overlast erg 
meegevallen is.  
Vanuit de Gooth en de Jongerenraad wordt aangeven dat onduidelijkheid bestaat over wat het 
jongerencentrum is. De Gooth wenst meer naar buiten te treden als één centrum met twee 
verschillende stichtingen, zodat niet in elkaars vaarwater wordt getreden. De Jongerenraad geeft ook 
aan dat De Loods niet hetzelfde is als de soos. De Loods is, net als De Gooth en het Hooftkwartier 
onderdeel van het jongerencentrum.  
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4.  Financiën  
 

    
Uit het financiële overzicht blijkt dat met de huidige programmering en prijsstelling De Loods het 
gehele subsidiebedrag van €187.870,- nodig heeft. Het overzicht van de exploitatie is ingediend voor 
een volledig inzicht bij deze evaluatie. Bij de indiening van de jaarrekening van Sport en Welzijn wordt 
bekeken of afspraken over de exploitatie mogelijk aangepast kunnen worden.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
 

5.1 Oorspronkelijke uitgangspunten 
Het uitgangspunt voor het realiseren van De Loods was een voorziening voor de oudere jeugd 
voor grotere activiteiten die niet in de wijken plaats kunnen vinden. Zowel uit de 
evaluatiecijfers als uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het merendeel van de 
activiteiten gericht is op jongeren van 16 tot 23 jaar. Deze doelgroep blijkt De Loods ook het 
meest te kennen. De programmering die voor deze groep neergezet wordt, is grootschalig. De 
Loods heeft bezoekersaantallen gekend van meer dan 200 mensen bij activiteiten als 
‘Feunen’ en ‘Paniek in De Loods’. 
De bezoekersaantallen kunnen echter op verschillende avonden beter. Zo is de vrijdagavond 
voor de brede doelgroep weinig succesvol. De bezoekersaantallen bij activiteiten gericht op 
een specifieke doelgroep blijken sterk af te hangen van de programmering van de avond. Ook 
uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat er nog veel te winnen is op het gebied van 
naamsbekendheid en activiteitenbeleving.  

 
5.2 Verschillende doelgroepen jongeren 

Op dit moment is de programmering al gericht op meerdere doelgroepen: een hiphopavond 
gericht op de urban cultuur, een hardcoreavond gericht op de gabber cultuur en hammertime 
een avond met muziek uit de jaren ’70-’90 waar ouderen op af komen. 
Vanuit de samenwerkingspartners worden doelgroepen gesignaleerd waarvan zij graag 
zouden zien dat zij ook een aanbod krijgen binnen De Loods, zodat De Loods wordt van alle 
jongeren in Ridderkerk.  
 

5.3 Overlast 
De buurtpreventie geeft aan dat de verwachte overlast erg meevalt en geeft de complimenten 
daarvoor. Uit de evaluatie van Sport en Welzijn blijkt ook dat buurtbewoners aangeven weinig 
last te ervaren van De Loods.  Een gering percentage van de buurtbewoners geeft aan in de 
fase direct na de opening van De Loods en De Gooth enige overlast te hebben ervaren. Dit 
beperkt zich nu tot wat luidkeelse momenten van jongeren die op weg zijn naar huis.  

 
5.4 Samenwerking  

Uit de evaluatie van partners blijkt dat de samenwerking met de gemeente (team handhaving) 
niet verloopt zoals gewenst. Het team handhaving geeft aan niet positief te zijn over de 
samenwerking. Handhaving moet steeds achter zaken aanlopen omdat er niet gedaan wordt 
wat de afspraak was. Er is veel overleg en controle nodig voordat een situatie uiteindelijk is 
conform de vergunning.  
 

5.5 Bandjes 
Het oefenen van bandjes is het afgelopen jaar nog niet van de grond gekomen, omdat de 
samenwerking met ToBe niet voldoende gezocht is. Sport en Welzijn heeft aan het einde van 
dit jaar afspraken gemaakt met ToBe over de popschool die in samenwerking met de Gooth 
vorm gaat krijgen. 

 
5.6  Samenwerking met jongerenwerk 

‘De programmering dient in samenhang met staand stedelijk beleid zoals onder andere de 
specifieke jeugd- en jongerenactiviteiten, het jongerenwerk 16+ en 16- en het BOS beleid te 
worden georganiseerd’. De samenwerking met het jongerenwerk is in het eerste jaar niet 
(voldoende) tot stand gekomen.  

 
5.7 Jongerencentrum: De Gooth / Hooftkwartier / De Loods 

Vanuit de Gooth en de Jongerenraad wordt aangeven dat onduidelijkheid bestaat over wat het 
jongerencentrum is. De Gooth wenst meer naar buiten te treden als één centrum met twee 
verschillende stichtingen, zodat niet in elkaars vaarwater wordt getreden. De Jongerenraad 
geeft ook aan dat het jongerencentrum meer is dan enkel De Loods. De Loods is, net als de 
Gooth (zelfstandige sociëteit) en het Hooftkwartier (soos) onderdeel van het jongerencentrum.  
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De Loods zelf geeft aan in de communicatie niet te willen spreken van het jongerencentrum 
omdat bepaalde doelgroepen (voornamelijk de oudere jeugd) het op deze manier niet 
associeert met een plek die ook voor hen bedoeld is.  
 
Bovenstaande punten zijn de conclusies uit de evaluatie die heeft plaatsgevonden voor het 
eerste jaar na opening van De Loods. Het is van belang dat de goede aspecten behouden 
blijven: de goede samenwerking met de politie, buurtpreventie, Jongerenraad en de Gooth en 
het voorkomen van overlast in de omgeving. Het vergroten van het bezoekersaantal, het 
aantal doelgroepen dat bereikt wordt uitbreiden, de samenwerking met de gemeente, ToBe, 
het jongerenwerk en het CJG zijn belangrijke ontwikkelpunten voor het komend jaar.  
 
Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de uitgangspunten in relatie tot het jeugdbeleid 
zoals genoemd in de inleiding nog steeds gelden. De Loods is een voorziening voor 
grootschalige activiteiten voor de oudere jeugd. Daarbij is het ook belangrijk dat De Loods 
kansen biedt voor een alternatief voor het hangen op straat, activering, aanzetten tot sport en 
spel, verbreden van interesses en mogelijkheden, voorkomen van uitval, het bieden van een 
jongereninformatiepunt, vindplaats voor jonge vrijwilligers, voorkomen van overlast en 
vandalisme. De programmering van het jongerencentrum dient in samenhang met staand 
stedelijk beleid zoals onder andere de specifieke jeugd- en jongerenactiviteiten, het 
jongerenwerk 16+ en 16- en het Buurt Onderwijs en Sport beleid te worden georganiseerd.  
Deze uitgangspunten blijven voor 2012 de basis voor de programmering en activiteiten die in 
De Loods zullen plaatsvinden.  

 


