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Betreft: ongevraagd advies Toekomstbestendigheid – behoud de jeugd voor het eiland en 

het eiland voor de jeugd 

Zierikzee, 19 maart 2021 

 

Geacht College,  

Aan het slot van uw reactie dd. 30 juni 2020 inzake ons ongevraagd advies m.b.t. preventie 

en het IJslands model [zaaknr. 270879] verzoekt u ons om u scherp te houden en te voorzien 

van ongevraagde adviezen: aan dit verzoek voldoen wij graag. 

Eén van de elementen die naar voren kwam uit onze raadpleging van de werkkamer in begin 

2020, naast de problematiek geschetst in ons eerder ongevraagd advies, was de noodzaak 

die gevoeld wordt om ervoor te zorgen dat de jeugd zoveel mogelijk behouden blijft voor 

het eiland. In de bijlage vindt u de opbrengst van voorzieningen die zowel gemist als gewenst 

worden vanuit de werkkamer. 

Ook de gemeenteraad geeft blijkens een artikel in de PZC van 12 november 2020 aan de 

strijd aan te willen binden met de vergrijzende bevolkingssamenstelling. Vergrijzing die 

bevorderd wordt door diverse factoren, waaronder de instroom van senioren van buiten 

Schouwen-Duiveland, en het wegtrekken van de jeugd van het eiland. Deze ontwikkeling 

komt de ontwikkelkansen voor de jeugd en de betaalbaarheid van de voorzieningen op het 

eiland niet ten goede. 

In aanvulling op hetgeen door de gemeente al is en nog wordt gerealiseerd zoals vermeld in 

uw reactie op het eerder genoemd ongevraagd advies adviseren wij daarom om meer in te 

zetten op het behoud van jongeren voor het eiland, door gebruik te maken van 

aansprekende manieren om de jeugd te betrekken bij het ontwikkelen en realiseren van 

voorzieningen. Naar de wensen en ideeën van jongeren in diverse leeftijdscategorieën en 

peergroepen over hun behoeften aan voorzieningen op dit eiland zou goed geluisterd 

moeten worden. Te denken valt aan een jongerenambassadeur of jongerenraad. 

Zolang hier op het eiland te weinig voorzieningen zijn waar jongeren in hun vrije tijd naartoe 

kunnen en die aansluiten bij de behoeften van jongeren, is het een logisch gevolg dat de 

jeugd, die ook al vaak buiten het eiland naar school gaat, wegtrekt. Er is immers te weinig 

aanbod en variatie voor ze. Niet vergeten moet worden dat het voorkomen van problemen 

bij jongeren begint bij het veranderen van de omgeving waarin jongeren opgroeien d.m.v. 

het verkleinen van risico factoren en vergroten van beschermende factoren. Voor de 

preventieve werking die daarvan uitgaat hebben we al eerder de aandacht gevraagd in ons 

ongevraagd advies m.b.t. preventie en het IJslands model. Voldoende voorzieningen dragen 

bij aan de beschermende factoren. 



   
 

Dan is er zoiets zoals woonruimte. Voor starters zijn er op dit eiland nog steeds te weinig 

woningen. Dit werkt het wegtrekken van jonge mensen in de hand. Wij juichen de komst van 

de zg. ‘Tiny Houses’ toe en hopen dat dit project wordt uitgebreid en er tevens gekeken gaat 

worden naar het ontwikkelen van andere duurzame woonvormen voor jongeren, zoals het 

ombouwen van leegstaande panden. Ook valt te denken aan gemengde woonvormen, waar 

jong en oud samenwonen. Dit heeft vele voordelen, waaronder het aanpakken van 

eenzaamheid onder ouderen. 

Ook het gebrek aan verscheidenheid op het gebied van opleiding, stagemogelijkheden en 

werkgelegenheid maakt het voor jongeren minder aantrekkelijk om hier te blijven. Verdere 

uitbreiding van de vitale arbeidsmarkt zou hier uitkomst in kunnen bieden. 

Wanneer we het hebben over de toekomstbestendigheid van de jeugd, ontmoeten we 

talrijke vraagstukken, bijv. het klimaatvraagstuk. Hoe kunnen jongeren bijvoorbeeld 

betrokken worden bij de energietransitie? Het gaat immers om hun toekomst. Het zou goed 

zijn om van meet af aan plannen voor voorzieningen langs de lat van duurzaamheid te 

leggen. 

Vooral door de jeugd te betrekken bij het realiseren van voldoende aansprekende 

voorzieningen, in te zetten op voldoende en diverse ontwikkelkansen en woonvormen en 

het meenemen van duurzaamheid in dit alles kan de toekomstbestendigheid van de jeugd 

en het eiland gewaarborgd worden. 

Wij hopen dat dit ongevraagde advies u van dienst kan zijn bij de beleidsontwikkeling op dit 

terrein en wachten uw reactie met belangstelling af, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Antoine de Ceuster                                                  Coby van Haasteren 

voorzitter                                                                   secretaris  

 

 


