
   
 

NIEUWSBRIEF MEI 

 

Skaten in De Ronde Venen!  
 
In februari heeft de JAC advies uitgebracht aan 
de gemeente over het onderhoud van 
verschillende skatebanen in onze gemeente. 
Een aantal skaters heeft ons verteld dat 
verschillende skateparken er nogal 
verwaarloosd bij liggen en dat laten wij 
natuurlijk niet gebeuren. We hebben direct een 
bedrijf benaderd dat de skatebanen zou 
kunnen opknappen met de vragen; welke 
materialen adviseren jullie ons? Wat gaat dat  

 
 
kosten? Binnen welke termijn zouden de 
skatebanen opgeknapt kunnen worden? Met 
de antwoorden op die vragen zijn we 
vervolgens naar de gemeente gestapt om te 
vragen of zij opdracht willen geven voor de 
reparaties. Tot onze grote blijdschap zagen we 
dat de skatebanen al binnen drie weken na het 
versturen van het advies waren opgeknapt! 
Namens alle skaters veel dank aan de 
gemeente!  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

De Tumult 
 
Sinds 1 januari is de Gemeente De Ronde Venen uitgebreid met de 
dorpskern Abcoude; we zijn gefuseerd zoals dat heet. (voor meer 
info over deze fusie zie: www.derondevenen.nl/ over de Ronde 
Venen). We wilden zo snel mogelijk ook een jongere uit Abcoude in 
de JAC zodat ook die stem tot in het gemeentehuis in Mijdrecht te 
horen is. Helaas is het tot voor kort nog niet gelukt om contact te 
leggen met de jongeren uit Abcoude. Op 18 april wilde de JAC 
definitief een punt zetten achter dat gebrek aan contact en is met 
zes leden naar het jongerencentrum in Abcoude afgereisd; de 
Tumult. Daar hebben we samen de wedstrijd Barcelona – Chelsea 
gekeken en konden we het eens hebben over welke onderwerpen 
er leven onder de jongeren in Abcoude. Het was een heel gezellig 
contact; de jongeren in Abcoude vonden het fijn om te horen dat ook 
aan hen wordt gedacht! Gelukkig heeft het bezoek aan de Tumult 
ook nog iets concreets opgeleverd; sinds 10 mei is Wouter Filipse 
uit Abcoude lid van de JAC! Nu is het zaak om meer 
naamsbekendheid van de JAC onder de jongeren uit Abcoude te 
krijgen en daarom zijn we zeker van plan vaker een bezoek te 
brengen aan de Tumult!  
 

Nieuwe leden 
 

Niet alleen Wouter Filipse uit 

Abcoude is een nieuwe aanwinst 

voor de JAC, maar ook Pim 

Isaacs en Serap Zengin uit 

Mijdrecht komen ons team 

versterken! We zijn dus 

inmiddels weer met acht en 

gaan de taken opnieuw verdelen. 

De nieuwe leden stellen zich voor 

in het smoelenboek op onze 

website dus maak vooral snel 

kennis met ze! 

Heeft één van de nieuwsbrief items je interesse 

gewekt en wil je meer weten? Heb je vragen of 

tips? Laat een bericht achter op 

www.jacderondevenen.nl of mail naar: 

info@jac-derondevenen.nl ! 
 

http://www.derondevenen.nl/


 

 
Dinsdag 3 en woensdag 
4 april hield de JAC 
voorlichtingspresentatie

s op het Veenlanden 
College in Mijdrecht. Wat 
is de JAC? Wat kunnen ze 
voor JOU betekenen? 
Welke rol heeft de JAC in 
de gemeente? Zomaar 
wat vragen die 
beantwoord werden 
tijdens de presentaties. 
Toen we wat foto’s lieten 
zien van onze 
burgemeester en 
wethouders bleek dat de 
gemeentelijke politiek 
niet echt een hot item is 
bij de leerlingen. Ligt dat 
aan het gebrek aan 
politieke interesse van 
de leerlingen of aan het 
niet zichtbaar genoeg 

zijn van de politici? Wat denk 
jij? Wil je meer weten over 
onze wethouders en 
burgemeester? Zie: 
www.derondevenen.nl /  
bestuur en organisatie. 
Tijdens de presentaties was 
er ook een vlammende 
discussie aan de hand van 
een aantal stellingen. Hier de 
stellingen nog een keer en 
zeg eens eerlijk; wat vind jij? 
Mail het ons of laat een 
bericht achter op onze 
website…!  

Na de discussie is 
nog een enquête uitgedeeld. 
Daarin werd gevraagd of 
leerlingen al eens van de JAC 
gehoord hadden, wat ze 
vinden van de  
uitgaansgelegenheden in 
onze gemeente, hoe nu 
verder met De Fabriek en 
andere actuele items die we 
nu bespreken in de JAC. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1: De Ronde Venen biedt 
genoeg 
uitgaansgelegenheden 

2: Ik weet waar ik moet zijn 
als ik iets wil veranderen in 
de gemeente 

3: De Ronde Venen is een 
veilig gemeente en ik voel me 
hier ook overal op mijn 
gemak 

4: Als ik straks op kamers ga 
dan zou ik dat best willen in 
onze gemeente. 

5: Als ik klaar ben met 
studeren dan zou ik graag 
een ‘starterswoning’ willen 
kopen in onze Gemeente. 

Jongerenwerk in onze gemeente 
 

Om een overzicht te krijgen van wat er nu voor jongeren wordt 

georganiseerd in onze gemeente en om doelstellingen voor de 

toekomst te formuleren is een ‘visie jongerenwerk’ geschreven 

door mevrouw Petra Verschoor (beleidsmedewerker 

samenleving). De visie werd geschreven naar aanleiding van 

twee bijeenkomsten waar verschillende partijen bij elkaar 

kwamen; één bijeenkomst in de Tumult in Abcoude en één 

bijeenkomst in De Fabriek. Op de bijeenkomsten waren diverse 

raadsleden, jongeren, jongerenwerkers, vertegenwoordigers 

van jongerenstichtingen en organisaties en natuurlijk JAC-leden 

aanwezig! Aan de hand van tien uitdagende stellingen kon ieder 

zijn stem laten horen!  

De jongerenvisie is inmiddels af en mevrouw Verschoor heeft 

een conceptversie aan de JAC voorgelegd. Tijdens de JAC-

vergadering van 26 april is die besproken en de JAC heeft 

verschillende tips gegeven en vragen gesteld. Een verslag van 

dat gesprek kun je vinden op onze website bij de notulen van de 

vergadering van 26 april. Mevrouw Verschoor gaat met de 

aanwijzingen aan de slag en er komt een definitieve visie 

jongerenwerk. Aan de hand van deze visie wordt gekeken naar 

hoe het jongerenwerk volgend jaar beter georganiseerd kan 

worden. De JAC is heel blij met deze aandacht en grote inzet 

voor het jongerenwerk! 

NIEUW OP DE SITE 
 

 Heb je het winnende 

ontwerp van de JAC 

DESIGN CONTEST al 

gezien?  

 

 PROGRAMMARAAD 

zoekt jongeren lid! Heb je 

iets met multi-media? 

MELD JE DAN AAN!  

 

 WAT DROOM JIJ? Op de 

dag van de dialoog 

mochten jongeren hun 

dromen opschrijven. 

DROOM GROOT! 

DROOM JONG!  

 

www.jacderondevenen.nl 
 

http://www.derondevenen.nl/

