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 Jongerenraad 
De Jongerenraad is een belangrijke schakel tussen de jongeren en de politiek van onze gemeente. 

De Jongerenraad verdient dan ook vaste ondersteuning van een ambtenaar, zodat ze de komende 

jaren een duidelijke status krijgen. 

         Ondersteunen van jonge mantelzorgers   
Steeds meer komt het voor dat kinderen en jongeren te maken hebben met zorgsituaties in hun 

eigen gezin. Uit onderzoeken blijkt dat een gedeelte van die informele zorg ook wordt gedaan door 

jongeren. De ChristenUnie wil er voor zorgen dat er ondersteuning is voor deze jongeren.  
         Goede huisvesting voor starters 

De gemeente Neder-Betuwe is een groeigemeente Het is moeilijk voor jongeren een goede start op 

de huizenmarkt te vinden. Veel jongeren willen ook in de gemeente blijven wonen. De ChristenUnie 

zal pleiten voor betaalbare woningen voor starters (1 en 2 persoonshuishoudens).  
         Jongeren en gezondheid 

De ChristenUnie pleit voor goede sportfaciliteiten in de verschillende dorpen. Geen verdere 

bezuinigingen op sportverenigingen die hun maatschappelijke taak handen en voeten proberen te 

geven. Volop ruimte dus om te kunnen sporten in onze gemeente  
         Jongeren en onderwijs 

“Thuisnabij onderwijs” dat is een belangrijk uitgangspunt van het huisvestingsplan van alle scholen 

binnen de gemeente. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren dicht bij huis 

naar school kunnen. De gemeente Neder-Betuwe heeft hier een uitdaging aan te gaan. De scholen 

groeien qua bezetting. De gemeente dient hierin te voorzien.  

         Jongeren en Politiek 

Het is goed dat jongeren weten hoe de politiek werkt. De groepen 8 van alle scholen worden 

jaarlijks uitgenodigd op het gemeentehuis en door leerlingen van het voortgezet onderwijs word 

jaarlijks het jongerendebat gehouden.  

   De Jongerenwerk 

De jongerenwerker heeft als belangrijke taak het bieden van ondersteuning en coaching aan 

jongeren. De jongerenwerker moet een aanspreekpunt blijven voor de jongeren in onze gemeente.  

Eenzaamheid onder jongeren 

Een flink deel van de jongeren heeft te maken met eenzaamheid. Uit studies is gebleken dat hier 

wat aan te doen is. Meer kennis en inzet van professionals als jongerenwerkers, 

schoolmaatschappelijk werkers, het onderwijs enz. De ChristenUnie pleit voor meer aandacht voor 

dit onderwerp.  

         Jeugdwerkloosheid  
        Aanpakken stijgende jeugdwerkloosheid. Jongeren komen moeilijker aan een baan en degenen met  

        een tijdelijk contract staan als eerste op straat; De ChristenUnie wil inzetten op: leer-werktrajecten,     

        het aanbieden van stageplaatsen. Dit is het moment om jongeren te enthousiasmeren en op te  

        leiden voor banen in de publieke sector, van veiligheid tot zorg. 


