Jeugd Hippolytushoef vraagt lokale bestuurders om te helpen met een
ontmoetingsplek
HIPPOLYTUSHOEF - De 'oudere' jeugd in Hippo is de hangplek onder de Batum kwijt. Er is een lint
gespannen en er wordt een hek geplaatst. De omwonenden (tenminste een aantal onder hen)
ondervonden hier enige overlast van. Nu zijn wij ooit allemaal jong geweest. Zo kwamen de jongeren
in de jaren zeventig altijd samen op 't Hoekje, al dan niet op een Zundapp of een Kreidler. Hoe vaak
kwamen de jongeren vroeger niet samen in het fietsenhok van de MAVO in de Nieuwbuurt? I.v.m.
deze vraagstelling gaat de redactie ook een bezoekje brengen aan 'The Gate' in de Belt. Daar zijn
vrijwilligers iedere week actief om de jeugd een plaats te bieden waar zij samen kunnen komen..
Het lijkt een geval van alle tijden. Enkele jaren geleden regelde de toenmalig wethouder Bertie Kooij een
hangplek achter het gemeentehuis. Zij kocht een stoffer en blik en plaatste een grijze bak waar de jongeren
keurig netjes hun afval in dumpten. Helaas weten wij ook hoe het is afgelopen met de hangplek in de
nieuwbouwbuurt bij De Weel. Van deze voorziening bleef uiteindelijk weinig over omdat niet alle jongeren
zich konden gedragen. De jongeren van nu zijn nu op zoek naar een alternatief en roepen hiervoor de hulp
in van de lokale bestuurders. Dit is volgens de lokale LADA gemeenteraadsleden Henk-Jan Wittink en
Marinus Hovius een uitdaging waarbij wel verantwoordelijkheid namens de aanvragers wordt gevraagd. Het
zal duidelijk zijn dat er wel spelregels zullen worden opgesteld en dat de jeugd zich hieraan moet houden als
er iets van de grond zal komen. Wieringernieuws heeft een nieuwe 'poll' geplaatst om de mening onder de
bevolking te toetsen.
Hier leest u de brief:
Goedemiddag Henk-Jan,
Wij willen u graag om een gunst vragen. De jongeren van Hippolytushoef
kunnen niet meer samenkomen op het 'Groene Hart'. Wij hebben daarom een
mailtje gestuurd naar de gemeente met de vraag om een alternatief. Wij
vroegen ons af of u ons hierbij misschien kunt helpen en of u dan deze
aanvraag wilt plaatsen op Wieringernieuws om op deze manier aandacht te
vragen voor ons verzoek.
Hier een verdere uitleg:
De jongeren die op Groene Hart samenkomen hebben het altijd heel gezellig.
We zitten daar al enkele jaren meestal in de avond uren, na school of na
werk. Onze groep bestaat uit ongeveer 15 personen die regelmatig gezellig
bij elkaar komen. Het contact tussen de groep en de bewoners van de Batum
is goed te noemen. Wij halen bij één van de bewoners zelfs een vuilniszak
op om onze rommel op te ruimen. Wij ruimen zelfs de rommel op van anderen
die dit achterlaten.
Sinds een paar dagen kunnen wij daar niet meer komen, omdat er onder het
afdak een rood met wit lint is gespannen, mogelijk door de gemeente in
overleg met bewoners en politie. Er gaan zelfs geruchten rond dat er een
hek om het afdak wordt geplaatst, zodat wij er helemaal niet meer samen
kunnen komen.
Nu willen wij door middel van deze brief aan de gemeente te sturen, zorgen
voor een alternatief.
Misschien kunt u ons hierbij wel helpen via LADA.

