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Onderwerp: huisvesting jongerenwerk 
 
 
Geachte leden van de Jongeren Raad Ridderkerk, 
 
Het college dankt de jongerenraad voor haar advies. Wij zijn verheugd dat de jongerenraad van 
mening is dat de voorgestelde locatie een geschikte plek in het centrum van Ridderkerk is. 
 
In reactie op het advies stellen wij: 
• De voorgestelde locatie geeft in ieder geval zekerheid voor minimaal 5 jaar, met de 

mogelijkheid om daarna per jaar te verlengen. Dit biedt volgens het college voldoende basis 
om het jongerenwerk vorm te geven. Uiteraard is het een taak van het college om een locatie 
voor het jongerenwerk ook na die tijd te garanderen. 

• Wat betreft het aantal vierkante meters denkt het college dat er een misverstand in het spel is. 
Omdat er een aantal gebruikers van de Kuyperschool is vertrokken, hebben de huidige 
gebruikers nu het gehele pand tot hun beschikking. Dat was voorheen niet het geval. Ook bij 
renovatie of verbouwing van de Kuyperschool zullen de huidige gebruikers terug moeten naar 
minder aantal vierkante meters dan nu gebruikt wordt. Het college is van mening dat de 
voorgestelde locatie voldoende gelegenheid geeft tot de vormgeving van jongerenwerk, zeker 
ook in combinatie van de verschillende ruimtes. Hierbij is het uitgangspunt dat er in de locatie 
aan de P.C. Hooftstraat voor de activiteitenruimten, dat wil zeggen de soos van De Gooth, het 
podium, de tienersoos en de jongerensoos ongeveer hetzelfde aantal m2 beschikbaar is, zoals 
nu in de Kuyperschool. 

• Het bedrag dat in het voorstel genoemd wordt, is een schatting van de kosten voor verbouwing 
en dergelijke. Volgens het college is het goed mogelijk hiervoor een geschikt gebouw te 
realiseren, waarbij de jongeren uiteraard zelf een rol zullen krijgen bij het aankleden van de 
delen van het gebouw. 

 
Zoals aangegeven in ons gesprek van 23 oktober jl. blijven wij graag met jullie in gesprek over 
bovengenoemde punten en de invulling van de ruimten aan de P.C.Hooftstraat. U kunt hierover op 
korte termijn een uitnodiging voor verwachten. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
De secretaris,     de burgemeester, 
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