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Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 
 
Inmiddels is het jongerenpanel al een half jaar van start, waarbij er hele interessante 
bijeenkomsten zijn geweest. Zo zijn de jongeren in februari voor de verkiezingen met de raad 
in debat gegaan over stellingen die zij zelf mochten inbrengen en hebben de jongeren hun 
input geleverd op de omgevingsvisie. Ook zijn zij in gesprek gegaan met de gemeente, 
BOA’s en politie over het onderwerp veiligheid en is er een bijeenkomst geweest over 
mentale gezondheid onder jongeren. Beide onderwerpen zijn door de jongeren zelf 
aangedragen, omdat zij het belangrijk vinden om hier met de gemeente over te praten. Het 
doel van het jongerenpanel is dan ook dat zij gevraagd én ongevraagd advies geven. De 
jongeren hebben over een aantal bijeenkomsten ook een blog geschreven, deze is te vinden 
op www.huizen.nl/jongeren. Ik ben blij dat de gemeente nu eindelijk in staat is om mét 
jongeren te praten, in plaats van slechts over jongeren. 
 
Een aantal jongeren gaat na de zomervakantie door, sommige stoppen omdat zij gaan 
verhuizen in verband met studie, het lastig vinden om er tijd voor te vinden naast 
school/studie/werk/sport etc. Om die reden is er een wervingscampagne van start om een 
aantal nieuwe jongeren te vinden die mee willen doen met het jongerenpanel. Aanmelden 
kan tot 15 juli; meer informatie over hoe dat kan staat op de website.  
 
Ik hoop dan ook dat u de berichten op social media die wij hierover plaatsen wilt delen met 
uw netwerk of anderzijds mond tot mond reclame wil maken voor het jongerenpanel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Hoelscher 
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