Pop-up Scholengemeenschap Thamen – 17 en 18 december 2019
Aanwezig: Dolinda, Stijn, Jesper, Dipti, Michelle
Algemeen
Tijdens de grote pauze voor de onder- en bovenbouw stonden wij in de aula om in gesprek te gaan
met de scholieren van het Thamen. De pop-up bij Thamen was wat lastiger, door de jonge doelgroep
waarvan slechts een kwart in Uithoorn woont. Hierdoor is de betrokkenheid met Uithoorn wat minder.
De jongeren die wel reageerden mistten vooral een jongerencentrum/café in Uithoorn. Men moet nu
naar Amstelveen of Amsterdam. Daarnaast missen ze een bioscoop en wordt er op het gebied van
sport kleine grasveldjes gemist waarop men kan voetballen, basketballen etc. Nu zijn er alleen grote
sportvelden in de Legmeer waar je alleen terecht kunt als je lid wordt van een sportvereniging. Een
enkeling noemde ook de veiligheid in de wijken. Men wil graag veilig over straat kunnen lopen en graag
ook wat meer aandacht voor het milieu in Uithoorn. Op de oprichting van een jongerenraad werd
positief gereageerd.
Activiteiten
Voor de leeftijd 15-17 is er helemaal niks te doen in Uithoorn. Het enige wat ze kunnen is thuiszitten.
Maar hier zitten de ouders uiteraard ook niet altijd op te wachten. Een andere optie is dan ook hangen
op straat, maar hiermee veroorzaken ze overlast voor andere bewoners. Dit geven de scholieren ook
zelf aan. Dit is dus ook geen goede optie zeggen ze. Ze stellen voor dat er bijvoorbeeld een
jongerenkroeg komt voor de jeugd of een chill/hangplek voor jongeren waar ze droog kunnen zitten
en waar ze geen overlast bezorgen. Of een plek waar ze bijvoorbeeld kunnen gamen.
Anderen geven ook aan dat er activiteiten voor 14-18 jarigen moeten komen of bijvoorbeeld 16+
feesten. Of een huis waar je met zijn allen naar toe kan komen. Zo zijn er in omliggende gemeenten
bijvoorbeeld containers als hangplekken waarbij je je telefoon kan opladen en gebruikt kunt maken
van speakers om muziek te luisteren. Of een karaoke bar!
Wat betreft sport vinden de scholieren het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten. Kinderen
moeten niet met de problemen die ze thuis hebben rondlopen op school. Er moet dan ook meer
beweging komen voor de jeugd zoals een dansschool of een zaaltje voor zaalvoetbal. Dit heeft Jesper
zelf ook in Amstelveen gedaan. Er kan dan elke week bijvoorbeeld een zaal beschikbaar zijn voor
zaalvoetbal met een jongerenwerker erbij. Deze is dan ook goed op de hoogte van wat er speelt onder
de jeugd.
We hebben ze ook gevraagd hoe we ervoor kunnen zorgen dat als deze activiteiten er zijn voor
jongeren, hoe dan gegarandeerd kan worden dat ze er ook echt heen zullen gaan. Hierop werd als
antwoord gegevens om bijvoorbeeld twee kartrekkers te vinden (populaire mensen) die ervoor zorgen
dat jongeren ook echt gaan chillen op de hangplekken.
Veiligheid
Een ander veelgehoorde zorg was de veiligheid bij de flats bijvoorbeeld. Hier zijn soms schietpartijen
en een meisje dat daar woont voelt zich niet altijd veilig. Ook zijn er wel eens gevechten bij het
tunneltje naast het Thamen of wordt er in deze tijd van het jaar veel vuurwerk afgestoken daar.
Taken van de gemeente

Als mensen geldproblemen hebben dan ligt daar ook een taak voor de gemeente. Maar wat kan de
gemeente dan doen? Dat wisten ze niet zo goed, maar in ieder geval luisteren en helpen. Kinderen
moeten mee kunnen doen en de gemeente moet zorgen voor voldoende werk.
Wat speelt er onder jongeren?
Iemand geeft aan een positieve ervaring te hebben gehad met jeugdzorg. Andere meiden vertellen
over dat er veel gepest wordt in de hogere klasse om bijvoorbeeld merkkleding. Met ouders zou hier
misschien iets aan gedaan kunnen worden. Het is nu wel minder dan eerst. Ook zien de scholieren dat
er meer docenten nodig zijn. Ze komen in de knel met proefwerkweken etc.
Acties
Tot slot na de pop-up kwamen we op het idee om misschien een jongerenraad op te richten die de
gemeente/beleidsmedewerkers kunnen adviseren over al deze dingen. Dit kan een nieuw agendapunt
zijn.

