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College van burgemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Gebruik bunker Willemstad door jongeren

Verantwoordel ij ke portefeu illehouder: E. Schoneveld

lnleiding
\n2012 zijn de twee jongerenbunkers in Willemstad, vanwege de hygiëne en veiligheid, gesloten.
Destijds is de intentie uitgesproken om de jeugd een alternatieve locatie aan te bieden in Willemstad.
Helaas is nooit een geschikte locatie gevonden. Op dit moment is er in Willemstad een nieuwe groep
jongeren die behoefte heeft aan een vaste hangplek. Daarom heeft het college besloten de bunker
Vossenhol I opnieuw open te stellen voor jongeren.

lnformatie
Zowel het college als de wijkagent van Willemstad en de jongerenwerkers van Jongerenwerk Moerdijk
staan achter het opnieuw openen van een bunker. De jongeren in Willemstad hebben behoefte aan
een vaste ontmoetingsplaats; door het heropenen van de bunker wordt hen die geboden. Hierdoor
zullen zij op straat minder overlast veroorzaken. Daarnaast wordt het voor meerdere partijen gemakkelijker jongeren in Willemstad te vinden, bijvoorbeeld voor de jongerenwerkers en de wijkagent. Zij
zullen de bunker dan ook regelmatig bezoeken om het contact met de jongeren te onderhouden en
hen waar nodig bijte sturen.
De jongeren ondertekenen een intentieverklaring met de burgemeester waarin staat dat zij zich zullen
houden aan de geldende regels. Ook staat in de overeenkomst dat wanneer de jongeren overlast ver-

oorzaken of zich niet aan de regels houden, de bunker weer zal worden gesloten.
Hiermee dragen z¡ zelf de verantwoordelijkheid voor het slagen van de proef om de bunker open te
stellen. Dit leert hen dat hun gedrag in de bunker consequenties heeft. Als zijzich niet goed gedragen
en er overlast ontstaat zal de bunker definitief worden gesloten. De mogelijkheid bestaat dat er een
overlastsituatie wordt gecreëerd. De jongeren zijn er zich echter goed van bewust datzr¡ de bunker
verspelen als ze veel overlast veroorzaken. Daarnaast willen ze het contact met de buurtbewoners
onderhouden door bijvoorbeeld een open middag te organiseren zodat de buurtbewoners kennis
kunnen maken met de jongeren.
De bunker zal anders ingericht worden dan vroeger gebeurde. De bunker blijft onder beheer van gemeente Moerdijk. De enige voorzieningen zullen een bank, prullenbak en verlichting zijn. Het is voor
de jongeren niet mogelijk om van andere voorzieningen (elektriciteit, internet, etc) gebruik te maken.
De bunker zal dus niet worden ingericht als jongerencentrum, maar als hangplek.
De jongerenbunker wordt voor een half jaar opengesteld. Er worden huisregels opgehangen waarop
ook de sluitingstijd is aangegeven, namelijk 23:00 uur's avonds. De bunker is vanaf 10 december
opengesteld.
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De omwonenden zijn inmiddels via een brief op de hoogte worden gesteld van de openstelling van de
bunkeTtOôk z'tjflZe Uit$ênÔdi9d voor een bewonerSbijeenkômSt in jãnuari. Flier ki¡jgen Ze uitlegrcver
de openstelling en de regels die voor de jongeren gelden. De bewoners krijgen een contactpersoon
die zij kunnen bereiken wanneer er overlast is. Na een half jaar wordt met alle partijen de openstelling
van de bunker geëvalueerd.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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