
CONTEXT  

Op dinsdagavond 4 oktober bezochten de gemeenteraadsleden (een delegatie van ongeveer 
27 mensen) de nieuwe jongerenbroedplaats SPOT! Naast een rondleiding, bespraken we met 
de jongeren (tussen de ong. 17 en 25 jaar) drie thema’s  

1. Lelystad en Vrije Tijd 
2. De toekomst van Lelystad 
3. Welzijn in Lelystad 

Hoe ervaren de jongeren dat? Wat kan er beter? Wat is er al? Hieronder het uitgebreide 
verslag van alle thema’s.  
 
LELYSTAD EN VRIJE TIJD (BEGELEIDING DOOR JONGERENCOÖRDINATOR JAKOB STOLK)  
 Er is in Lelystad, volgens de jongeren die we spraken, weinig te doen. Er wordt 
uitgaansgelegenheid gemist, Corneel richt zich meer op de oudere doelgroepen. Jammer dat 
er geen Hiphop feesten meer zijn in Corneel en/of artiesten die aansluiten bij de voorkeur van 
de jongeren. Er kunnen vaker en meer festivals worden georganiseerd in Lelystad op gebied 
van kunst en muziek. Het centrum is saai, heeft een impuls nodig. Koopavond wordt gemist. 
Jongeren staan positief tegenover groei van de stad, want dat maakt het ook levendiger, maar 
pas op met de snelheid. Veel jongeren weten de weg niet in Lelystad als ze iets willen 
organiseren, vergunningen aanvragen duurt lang en lukt vaak niet. Tijdens deze avond hebben 
we ze daar ook wat in op weg geholpen (zoals een verwijzing naar de Ideeënmakelaar). Het 
zou fijn zijn als het mogelijk werd om te studeren in Lelystad. Een paar keer per jaar een 
karaokefeest zou leuk zijn. En zorg ervoor dat jongeren onder de 18 ook uit kunnen gaan. 
- 
Ervaren weinig te doen 
Ervaren weinig uitgaansgelegenheid  
Weten de weg niet om iets te organiseren  
 
+ 
Groei van de stad, levendigheid neemt toe 
ideeënmakelaar inzetten en zelf dingen organiseren 
 
DE TOEKOMST VAN LELYSTAD (BEGELEIDING DOOR RAADSLID MARIEKE VAN HOVE)  
Het is, net als in andere grotere steden, eenvoudig om aan drugs te komen, ook in Lelystad. 
Scholen kunnen hier volgens de jongeren, veel meer aandacht aan besteden samen met 
jongeren. SPOT! Biedt een veilige omgeving om het taboe te doorbreken rondom drugs. Veel 
mensen voelen zich niet overal veilig in de stad, vooral bij tunneltjes en in de avond. Doordat 
er naar hun mening weinig te doen, is raken jongeren verveeld, gebruiken alcohol en gaan 
dan anderen lastigvallen. Vrouwen/meisjes voelen zich meer onveilig. Er is volgens de 
jongeren weinig mogelijkheid om lekker te bewegen, de beweegparken zijn volgens hen voor 
ouderen. In de sportclubs hangen veel bodybuilders, waar ze niet tussen willen staan. Uitgaan 
kan bijna niet, er ontbreekt een club en Corneel zou meer passends kunnen aanbieden. Met 
de komst van een bioscoop, inclusief bar/restaurant, is er al een verbetering. De buurthuizen 
in de stad zijn niet voor jongeren, daar wordt, volgens hen, alleen gebruik van gemaakt door 
‘bejaarden’. Het imago van de stad moet beter: van het beeld van ‘achterstands-stad’ naar 
“Stad van Kansen”. Door structureel terugkomende projecten als festivals zou dit omgedraaid 
kunnen worden. Maar ook: Ga zelf staan voor je stad, in wat je uitdraagt. 



Je mag in Lelystad zijn wie je bent. De culturen, geaardheid en achtergronden zijn heel divers. 
Wel kunnen scholen meer aandacht besteden aan bijvoorbeeld de LHBTIQ+ community, 
andere geloofsovertuigingen en Keti Koti. Wat wel veel gebeurt, is het roepen van 
opmerkingen naar jongeren op straat. 
Centraal stond de hele avond dat het stadshart levendiger moet: zorg voor plekken waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals uitgaansgelegenheden en terrasjes. Als het stadshart 
levendiger wordt, komen er ook vanzelf weer meer winkels in Lelystad, denken de jongeren. 
Maak gebruik van oude gebouwen om daar activiteiten voor en door jongeren te organiseren, 
zoals bijvoorbeeld Cosplay. De ideeën over de toekomst in Lelystad zijn heel verschillend: 
Sommige jongeren willen niet weg, want hebben hun clubs, vrienden en familie hier. Anderen 
voelen dat ze hier niet kunnen groeien, zien meer kansen in een andere stad en zoeken meer 
de binding met mensen buiten de stad. Ook al weten ze de weg en zijn ze vertrouwd met de 
stad, zodra ze de kans krijgen vertrekken ze uit Lelystad. Wat wel als prettig wordt ervaren is 
dat, wanneer ze terugkomen uit bijvoorbeeld Amsterdam, ze Lelystad heerlijk rustig vinden. 
- 
Sommige plekken onveilig 
Plekken om te bewegen worden als niet geschikt ervaren  
Te weinig plekken voor jongeren 
Werken aan imago van de stad! 
 
+ 
Zijn wie je bent 
Heerlijk rustig 
(sport)clubs en vrienden  
Stad met kansen!  
 
LELYSTAD EN WELZIJN (BEGELEIDING DOOR RAADSLID MENNO MANHEIM) 

Mensen die al wat hebben gedaan in de stad vertellen dat het niet eenvoudig is om iets te 
beginnen. Je moet zelf de weg leren kennen en uit zien te vinden wat er nodig is van de 
gemeente en wie je daarvoor dan moet hebben. De jongeren hebben het idee dat er nu wel 
wat beter naar hen wordt geluisterd, maar dat zij niet ervaren dat zij actief benaderd worden. 
Ze hebben een grote behoefte aan plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat gebeurt 
nu vaak op straat en ze worden ook vaak weer weggestuurd omdat het overlast zou geven.  

Op de vraag hoe zij dan het beste benaderd kunnen worden kwam social media naar voren, 
met name Instagram. Ook Tiktok wordt genoemd, maar is duidelijk minder geschikt, omdat 
het niet mogelijk is berichten locatieafhankelijk te promoten. Een andere en gewaardeerde 
manier van in contact zou zijn wanneer de gemeente zich op de scholen zelf gaat 
presenteren. Dat kan zowel op het voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Eventueel 
in combinatie met andere maatschappelijke verkenning, zoals een beroepenmarkt op school. 

De jongeren willen kennismaken met de gemeenteraad en het college, maar zij hebben ook 
een sterke behoefte om te horen wat de gemeente voor ze kan doen en bij wie ze dan terecht 
kunnen; een goede standaard gemeentelijke dienstverlening. Ook een jongerenraad om mee 
te kunnen praten wordt genoemd. 

De instelling Welzijn is onder jongeren zo goed als onbekend en de jongeren weten niet met 
welke problemen en voor welke hulp zij bij Welzijn terecht kunnen. Toen Welzijn ter sprake 



kwam was er ook een reactie van vertegenwoordigers van andere organisaties die iets voor 
de jongeren doen. Kennelijk gaan de geldstromen voornamelijk via Welzijn waardoor er een 
ongelijkwaardige samenwerking met Welzijn ontstaat. Zaken zijn hierdoor ook onnodig 
complex. Liever worden zij zelf gewaardeerd en gesubsidieerd dan dat dit ter beoordeling bij 
Welzijn ligt.  Over de voorzieningen voor jongeren zoals "Spot!" zeggen de jongeren dat zij op 
zo'n plek ook ondersteund willen worden, naast ontspanning en gezelligheid, naar 
bijvoorbeeld werk en zelfstandigheid. 

Naast dat het opvallend was dat de aanwezige jongeren vooral via anderen over "Spot!" 
hadden gehoord, was er een andere opvallende overeenkomst. Deze jongeren waren namelijk 
allemaal graag creatief bezig, bijvoorbeeld met muziek, fotografie en dans. Daarom is 
gevraagd wat hun vrienden die niet zo creatief zijn graag doen. Daarvan werd gezegd dat die 
dan bijvoorbeeld veel thuis zitten te gamen. Een plek als "Spot!" trekt dus een bepaalde groep 
aan, maar we missen ook nog veel jongeren. Het is goed om na te denken over hoe we op 
meer verschillende manieren jongeren kunnen aanspreken met een activiteit.  

- 
Welzijn Lelystad niet goed bekend bij jongeren 
Hulp gewenst naar werk en zelfstandigheid  
Behoefte aan jongerenplekken 
Dienstverlening / benadering vanuit gemeente kan beter / via geschikte kanalen 
 
+ 
SPOT! fijne plek met mogelijkheden  
Creatief bezig zijn 

 

 

 


