Apeldoorn, 10 januari 2022

Bekijk de webversie

PERSBERICHT
Heeft de jeugd toekomst in Apeldoorn?
De onafhankelijke politieke partij GB Apeldoorn (GemeenteBelangen) wil dat de jeugd in
Apeldoorn nadrukkelijker wordt gehoord.
De jeugd heeft de toekomst is een bekend gezegde. Maar klopt dat ook wel voor de jeugd in
Apeldoorn?

Gesprekken
In de afgelopen maanden heeft GB veel met jongeren en jeugdwerkers gesproken. Wat GB
aangenaam heeft verrast is dat jongeren, eenmaal op hun praatstoel, ontzettend zijn
geïnteresseerd in politiek.
Het is het huidige systeem waarin ze niet meer geloven en het feit dat ze wel hun zegje mogen
doen, maar zich niet gehoord voelen.

De JOGB
Tijdens de gesprekken werd snel duidelijk dat jongeren een eigen plek moesten krijgen binnen
GB. Dat heeft geleid tot het opzetten van de JOGB (Jongeren Organisatie GB).
En dat heeft een groep enthousiaste jongeren met beide handen aangegrepen door zelf een
een jongerenprogramma te schrijven. Hun eigen programma is op de GB-website gepubliceerd.
Daarnaast is de JOGB gestart met activiteiten op Instagram en andere social media voor hun
doelgroep om aandacht te vragen voor hun programma.
Hierbij roepen ze andere jongeren ook op zich aan te sluiten bij hun community.

Wat vinden jongeren belangrijk?
Uit het programma blijkt dat jongeren meer aandacht willen voor werkgelegenheid, zelfstandig
wonen en een rijker uitgaansleven. Ook veiligheid vinden ze een belangrijk punt.
Maar meer opvallend misschien wel is hun grote interesse en respect voor natuur en milieu en
hun toenemende zorgen over psychische hulp en het falende zorgsysteem.

De daad bij het woord
Samenwerken met jongeren betekent voor GB dat ze hun ideeën en visies ook echt onder de
aandacht kunnen brengen en dus formele inspraak krijgen in de gemeenteraad om deze ideeen
en visies om te zetten in echt beleid.
Daarom staan er op de kieslijst van GB maar liefst vier jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot
30 jaar, waar op 16 maart 2022 voor kan worden gestemd.
GB roept daarom dan ook alle jongeren op om hun stem te gebruiken om een nieuwe fase van
jongereninspraak in het gemeentebeleid vorm te geven.
GB APELDOORN
Jouw dorp. Jouw stad. Jouw welzijn.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@gb-apeldoorn.nl toe aan uw adresboek.

